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rium Mikolaja Kopernika w Olsztynie. 
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Supernowa w NGC 4753. - Rotacja We
nus. - Sympozjon na temat pozaziem
skich cywilizacji. - Masa kosmolitu, 
którego spadek utworzył krater Berrin
gera. - Zerodowane kratery kosmiczne 
na Saharze. Lodowcowa Dolina ()tztal 
w Alpach Tyrolskich.- Wędrówka pól
nocnego bieguna magnetycznego. -Łań
cuszki kraterów księżycowych. 

Kronika PTMA: O Romanie Wojmir 
Woynarskim. 
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John Adams. - Kwadrant 'l:ychona 
Brah e. 

Poradnik obserwatora: Planety w 1966 
roku. 

Kalendarzyk astronomiczny. 

UWAGA Członkowie PTMA l Prenumera
torzy! - Adrrti.nistracja URANII poosi o do
konywande wpłat tyt. premumerMy na rok 
1966 na konto Zarządu Głównego PTMA, Kra
ków, ul. Solskiego 30/8, PKO nr 4-9-5227. 

Prenumerata roczna wynosi: zł 72.-, dla 
członków PTMA: zł 60.-. 

ZARZĄD GLOWNY 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. od 8.30 do 15.30, w so
boty od 8.30 do 13.00. Dyżury w Klubie 
PTMA KOSMOS w poniedziałki i piąt
ki do godz. 20.00. 

Dziesiąty i ostatni odci
nek serii "Nauka o prze
strzeni" prof. dr W. ZONN 
poświęca spmwie życia po
za Ziemią. W szczególności 
omawia sposoby wykrycia 
istot rozumnych na bardzo 
odleglych cialach niebie
skich. przy zastosowaniu 
środków radiokomunikacyj
nych oraz pojazdów ko
smicznych. 

Również o stosowaniu 
aparatów kosmicznych, tym 
razem do wyprowadzenia 
poza atmosferę ziemską 
przyrządów astrofizycz
nych, pisze doc. dr J. SMAK 
w a1·tykule pt. "Mokre 
gwiazdy". Temat ten lączy 
się zresztą z zagadnieniem 
życia we wszechświecie, 
ponieważ w widmach nie
których gwiazd stwierdzo
no niedawno obecność pew
nych związków chemicz
nych, m. in. pary wodnej 
(stąd gwiazdy "mokre"), 
a woda jest nieodzownym 
warunkiem powstania ży
cia biologicznego. 

Z problemem życia we 
wszechświecie związana jest 
wreszcie notatka w naszej 
Kronice o konferencji na
ukowej w Związku Ra
dzieckim, specjalnie po
święconej metodom nawią
zania kontaktu z cywiliza
cjami pozaziemskimi. 

Obserwatorium Mikolaja 
Kopernika w Olsztynie -
to tytul referatu dra J. PA
GACZEWSKIEGO na XII 
Zjeździe Polskiego Towa
·rzystwa Astronomicznego, 
z którego sprawozdanie za
mieściliśmy w numerze 
grudniowym Uranii. Autor 

l
, p900j~· ·tu . kilka od niedaw
·.n~a ··znanych szczegółów, 

r.z.ucających nowe światlo 
na .Kopernika jako obser
watora. 
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WŁODZIMIERZ ZONN - War s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (X) 
Zagadnienie życia we wszechświecie 

W prawdzie każda nauka ma swoje obiekty badań i swój teren 
działalności, jednak w dalekich planach każdej działalności 

ludzkiej musi wcześniej 1cz.y późn1ej pojawić się sprawa polep
szenia bytu ludzi, tak w sensie materialnym, jak i psychologicz
nym. Na to, by ludzi uszczęśliwić, trzeba dobrze poznać czym 
jest człowiek. A to z kolei wymaga dość gruntownej i wszech
stronnej znajomości tego, czym jest żyde w ogóle. 

Doszliśmy w ten sposób do zagadnień biologicznych, które 
nigdy nie będą wszechstronne ani głębokie, dopóki badamy tylko 
i wyłącznie istoty ziemskie. Jakkolwiek wysoko ocenimy osią
gnięcia współczesnej biologii, pozostaje ona wciąż w stadium 
geocentrycznym, wtedy gdy fizyka i astronomia dawno już stały 
się naukami uniwersalnymi. Wszystko co żyje na Ziemi powstało 
i ewoluowało w j e d n a k o wy c h warunkach fizyko-che
micznych, ponieważ oblicze Ziemi praktycznie biorąc nie zmie
niło się od czasu powstania na niej pierwszej istoty żywej. Ba
damy więc wciąż istoty o jednakowym rodowodzie. Na to zaś, 
by na sprawy życia móc spojrzeć szerzej, należy naszą ziemską 
faunę porównać z tym, co powstało i ewoluowało w innych, od
miennych od naszych warunkach zewnętrznych. Z istotami o in
nym rodowodzie. Tylko wtedy nasze koncepcje biologiczne będą 
wszechstronne i wiarygodne. I tego oczekujemy przede wszyst
kim od przyszłych lotów kosmicznych: uzyskania przynajmniej 
danych o życiu na innych planetach. 
Wśród ciał układu planetarnego w rachubę wchodzą jedynie 

dwie planety, na których warunki pozwalają na to, by snuć 
przypuszczenia o ewentualnym życiu na nich. Są to Mars i W e
nus. Reszta planet w tej chwili nie wchodzi w rachubę dlatego, 
że albo są zbyt małe by na nich mogla się utrzymać atmosfera -
wśród nich znajduje się także nasz Księżyc - albo też panuje 
na nich temperatura zbyt niska, lub zbyt wysoka (Merkury). 
Obecność atmosfery i odpowiednia temperatura są warunkami 
koniecznymi istnienia każdej formy życia. 

Obiektem "numer jeden" tych zainteresowań jest niewątpli
wie Mars, i to z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że ma 
atmosferę dostatecznie gęstą, by mogło na nim powstać życie, 
a jednocześnie dość rzadką, aby móc nawet z Ziemi obserwować 
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wiele szczegółów na jego powierzchni. Cóż dopiero, gdy się go 
będzie obserwowało ze stosunkowo malej odległości, czego po 
raz pierwszy dokonał słynny Mariner-4. 

Dotychczas jednak nie uzyskano dokładnego wtdma ciemno
zielonych obszarów powierzchni Marsa, co do których od dawna 
przypuszczamy, że są obszarami pokrytymi roślinnością. Widmo 
zaś jest czymś, jak odcisk palca w kryminalistyce. Aczkolwiek 
widmo wszystkich roślin zawierających chlorofil jest na ogół 
podobne do siebie, jednak i tutaj występują duże różnice, zwła
szcza pomiędzy roślinami okolic równikowych Ziemi a roślinami 
podbiegunowymi. Otóż uzyskanie szczegółowego widma zielo
nych plam na Marsie pozwoli nam być może na zidentyfikowa
nie tamtejszych roślin z którąś z roślin na Ziemi. A jeśli nawet 
nie, to prżynajmniej na udzielenie odpowiedzi, czy plamy te są 
istotnie obszarami roślinności, czy też owa "zieloność" jest wy
nikiem pewnych niejednorodności w budowie skorupy na po
wierzchni Marsa. 

Istotne jest też szczegółowe zbadanie widma dowolnej części 
powierzchni Marsa w celu dokładnego ustalenia składu chemicz
nego jego atmosfery, który w tej chwili znamy tylko z pewnym 
przybliżeniem. Owa niepewność pochodzi stąd, że obserwując 
widmo Marsa z Ziemi, rejestrujemy nie tylko linie widmowe 
powstające w atmosferze Marsa, lecz także w atmosferze Ziemi, 
przez którą promieniowanie musi przejść zanim je zaobserwuje 
astronom. I nie zawsze udaje się nam dokładnie oddzielić te oba 
efekty. Jedynie zdjęcia widma poza atmosferą ziemską dadzą 
nam pewność co do występowania takich czy innych pierwiast
ków w atmosferze Marsa. 

Tak- w grubych zarysach- przedstawiałyby się główne za
dania przyszłych lat w dziedzinie fizyki i biologii Marsa. Jak 
zawsze, rzeczywistość może się okazać znacznie bogatszą niż na
sze przypuszczenia. To, co dotychczas uzyskano przy pomocy 
Marinera-4, jest niezmiernie cenne z punktu widzenia fizyki 
Marsa (rzeźba powierzchni, pole magnetyczne, temperatura), 
jednak sprawa życia na tej planecie pozostała w dalszym ciągu 
zagadką. Dlatego tak niewiele słów poświęciliśmy tu lotowi 
Marinera-4. 

Sprawa ewentualnego życia na Wenus jest znacznie bardziej 
skomplikowana dlatego, że planeta ta jest otoczona tak gęstą 
atmosferą, że dostrzeżenie czegoś poprzez nią jest rzeczą niemo
żliwą, jeśli chodzi oczywiście o promieniowanie widzialne i nad
fiolet. Jedynie w dziedzinie fal radiowych możemy się spodzie
wać informacji o właściwej powierzchni Wenus. Obserwacje zaś 
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radiowe ze sztucznych planet, i to w dziedzinie dość dług.ich fal 
(rzędu centymetrów i metrów), są z technicznego punktu widze
nia rzeczą w tej chwili nie do zrealizowania. 

Gdyby nasze doświadczenia dały wynik negatywny, gdybyśmy 
się przekonali, że ani na Marsie, ani na Wenus nie ma życia, 
sprawa nie byłalby jeszcze wcale załatwiona. Planety przecież 
mogą istnieć również poza układem słonecznym i tam natrafie
nie na planetę o warunkach podobnych do ziemskich jest rzeczą 
zapewne bardziej prawdopodobną, niż w naszym układzie, gdzie 
w wyniku różnicy mas i odległości od Słońca warunki panujące 
na jednej planecie są bardzo odmienne od tych, jakie panują na 
jej sąsiadce. Dodałem tu słówko "zapewne" dlatego, że dotych
czas na dobrą sprawę nie wiemy, czy istnienie rodziny planet 
wokół jakiejś gwiazdy jest zjawiskiem unikalnym, mało praw
dopodobnym, czy też szeroko rozpowszechnionym we wszech
świecie. 

Jasną jest rzeczą, że życie może powstać i rozwijać się tylko 
na planetach z grubsza przynajmniej podobnych do Ziemi. 
Gwiazdy są ciałami zbyt gorącymi, aby na nich mogła utrzymać 
się jakakolwiek bądż forma życia. Trudno też sobie pomyśleć 
istotę żywą złożoną wyłącznie z gazów - a taką budowę mu
siałyby mieć istoty żywe, zamieszkujące materię międzygwia
zdową. Wprawdzie fantazja pisarska wprowadziła i takie też 
istoty w powieściach, jednak nie wydaje się to realne. Pozostają 
zatem wyłącznie planety, jako siedlisko domniemanego życia we 
wszechświecie. I od tego, jak często występują planety wokół 
gwiazd, zależy stopień rozpowszechnienia żyCia we wszech
świecie. 

Ci, którzy przeczytali poprzednie odcinki tego cyklu, dowie
dzieli się, że podług niektórych hipotez powstanie układów pla
netarnych powinno być zjawiskiem nagminnym we wszechświe
cie. Jednak hipoteza jest tylko hipotezą; dopiero subtelne bada
nia najbliższych gwiazd, dokonywane przy pomocy teleskopów 
pracujących poza atmosferą ziemską, pozwolą nam na udzielenie 
definitywnej odpowiedzi na to pytanie. I tego się spodziewamy 
od astronautyki najbliższych lat. 
Można jednak na to pytanie odpowiedzieć zupełnie inaczej, 

próbując "podsłuchać" sygnały, nadawane przez istoty rozumne 
gdzieś bardzo daleko, nawet poza zasięgiem naszych teleskopów. 
Sygnały, które mają na celu nawiązanie jakiejś łączności wła
śnie z takimi jak my, lub od nas bardziej rozwiniętymi, przy
najmniej w dziedzinie techniki. Myślimy oczywiście o sygnałach 
radiowych, które mogą sięgać znacznie dalej, niż sygnały świetl-
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ne, dzięki możliwości dość dokładnego ukierunkowania całej 
energii zawartej w sygnale radiowym. 

Na jakiejż fali należy oczekiwać sygnałów "stamtąd". Rozu
mujemy tak: istoty rozumne zechcą użyć takiej długości fali, 
która w jakiś sposób wiąże się ze zjawiskami naturalnymi, wy
stępującymi w ·całym kosmosie, a zatem znanymi wszystkim. 
Jednym z nich jest promieniowanie rozrzedzonego wodoru, który 
będąc w stanie niezakłóconym, emituje promieniowanie o dłu
gości fali równej 21 cm. Tę długość fali należy więc użyć do po
rozumiewania się z cywilizacjami sąsiednimi. 
Właśnie na taką długość fali jest nastrojony teleskop w Green 

Bank, rejestrujący promieniowanie dochodzące do nas z różnych 
kierunków nieba. Gdyby wśród promieniowania o tej długości 
fali znalazł się sygnał porozumiewawczy, różniłby się od pro
mieniowania naturalnego na przykład tym, że byłby przerywany 
lub modulowany w specjalny sposób tak, by go można było od
różnić od promieniowania materii międzygwie:odnej, która wła
śnie takie promieniowanie dość obficie wysyła. 

Ktoś powiedziałby - co za mrzonka... Istotnie, liczymy się 
z tym, że prawdopodobieństwo "przechwycenia" takiego sygnału 
jest minimalne. Jeśli jednak zaniechamy wszelkich prób w tym 
kierunku, spadnie ono dokładnie do zera, a tego w nauce na 
ogól unikamy ... 

Na zakończenie pozwolę sobie na poruszenie pewnych tema
tów ogólniejszych, wiążących naukę o przestrzeni z całokształ
tem spraw nauki i kultury naszych czasów. Ci, którzy przeczytali 
niektóre przynajmniej z poprzednich odcinków poświęconych 
nauce o pr2lestr2leni, spostrzegli zapewne, że nauka ta obejmuje 
dość szeroki zakres zagadnień. Od wnętrza Ziemi i jej magne
tyzmu - do kosmogonii i zagadnienia życia we wszechświecie 
prowadzi długa droga, podzielona na odcinki, które do niedawna 
były w posiadaniu oddzielnych nauk. W tym właśnie tkwi sla
bość nauki o pr2lestrzeni i jednocześnie jej atrakcyjność. Ktoś 
porównał współczesny świat do orkiestry zŁożonej ze znakomi
tych wirtuozów, oddzielonych jednak od siebie dźwiękoszczel
nymi przegrodami. W tym stanie rzeczy jakże trudno nie tylko 
o współpracę, lecz nawet o wzajemne porozumienie się uczonych 
ze sobą. Z chwilą jednak, gdy nam się udaje owe przegrody 
usunąć, osiąga się istotnie znakomite skutki i nie tylko w dzie
dzinie nauki o przestrzeni. 

Od wieków filozofowie marzy li o tym, by stać się ośrodkiem 
jednoczącym nauki. By filozofia stała się syntezą nauk. Nie 
wiem w jakim stopniu im się to udało, proces specjalizacji 
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w nauce posuwa się mimo to coraz to dalej, i to w tempie wręcz 
zatrważającym. Kto wie, czy skromna nauka o przestrzeni nie 
po:;:łuży bardziej skutecznie dziełu syntezy nauk, niż heroiczne, 
a jednak nie zawsze skuteczne wysiłki filozofów. 

JOZEF SMAK- Warszawa 

"MOKRE" GWIAZDY 

G dyby ktoś kazał nam wymienić, bez większego zastanowie
nia, które spośród pierwiastków chemicznych oraz ich związ

ków występują najobficiej na Ziemi, to wymienilibyśmy z pew
nością dwa główne składniki powietrza - azot i tlen, oraz wodę. 
Po głębszym namyśle dodalibyśmy zapewne jeszcze kilka pier
wiastków, których związki wchodzą w skład skał, a więc krzem, 
glin, magnez i oczywiście - ponownie tlen. Z drugiej strony 
wiemy, że głównym "budulcem" więksZJości ciał we Wszechświe
cie, gwiazd, mgławic, są wodór i hel. Wśród pozostałych, względ
nie obfitych pierwiastków, napotykamy m. in. magnez, węgiel, 
czy tlen, ale również i bardziej "egzotyczne" z ziemskiego pun
ktu widzenia pierwiastki, jak neon, fluor, czy sód. Tak się bo
wiem złożyło, że skład chemiczny zewnętrznych warstw Ziemi 
(włącznie z jej atmosferą) różni się znacznie od "średniego" 
składu chemicznego Wszechświata. Jest to oczywiście wynikiem 
szczególnych warunków jakie towarzyszyły powstaniu Ziemi 
oraz wynikiem dalszej jej ewolucji. 

Jeszcze "gorzej" przedstawia się sprawa ze związkami che
micznymi. Nawet najprostsze z nich mogą istnieć tylko w sto
sunkowo niskich temperaturach, gdy tymczasem powierzchnie 
gwiazd odznaczają się temperaturami raczej wysokimi. Wyzna
czanie składu chemicznego materii międzygwiazdowej jest na
tomiast z reguły znacznie trudniejsze niż w przypadku atmosfer 
gwiazd. I tak, jedynie w niektórych najchłodniejszych gwiazdach 
udało się dotąd wykryć pewne proste związki chemiczne, takie 
jak tlenek tytanu (TiO) w atmosferach gwiazd typu widmowe
go M (o temperaturach w granicach od 1500 do 3000 stopni 
Kelvina) .. 

Szczególnie "interesująco" z ziemskiego punktu widzenia 
przedstawia się sprawa obecności wody, a ściślej pary wodnej, 
w atmosfemch najchłodniejszych gwiazd. Dodajmy już na wstę
pie, że w latach ostatnich wysuwano pewne hipotezy, które po
stulowały istnienie kryształów lodu w materii międzygwiazdo
wej; miałyby one być odpowiedzialne, przynajmniej częściowo, 



URANIA 7 

za powstawanie absorpcji i polaryzacji międzygwiazdowej. Jak 
dotąd brak jednak wyraźnego potwierdzenia tych hipotez. Po
wróćmy więc do gwiazd. Jest rzeczą oczywistą, że nawet w atmo
sferach najchłodniejszych z nich temperatury są zbyt wysokie, 
by woda istnieć mogla w stanie płynnym, lub tym bardziej jako 
lód. Ograniczmy się zatem do pary wodnej. Już przeszlo 30 lat 
temu wybitny astrofizyk amerykański Henry Norris Rus s e 11 
wykonał obliczenia, z których wynikało, że w atmosferach 
olbrzymów typu widmowego M, a w szczególności gwiazd zmien
nych długookresowych typu Mira Ceti winna istnieć dość po
ważna ilość cząsteczek pary wodnej. Sprawdzenie obliczeń Rus
sella nie było jednak rzeczą łatwą. 
Pamiętamy, że odkrycie w atmosferze gwiazdy jakiegoś pier

wiastka, a następnie wyznaczenie jego obfitości sprowadza się 
zwykle do wyszukania w widmie tej gwiazdy linii absol·pcyj
nych produkowanych przez jego atomy, a następnie zmierzenie 
intensywności ty;ch linii. Wyznaczenie obfitości jest już sprawą 
dalszych rachunków teoretycznych. Podobnie ma się sprawa 
w przypadku związków chemicznych, z tym tylko, że zamiast 
z kilku lub kilkunastu liniami mamy wtedy do czynienia z set
kami i tysiącami linii, tworzących tzw. pasma. W ten właśnie 
sposób odkryto w atmosferach gwiazd o temperaturach poniżej 
3000 stopni takie związki chemiczne jak tlenek tytanu, tlenek 
cyrkonu i inne. . 

A więc nic prostszego, powie Czytelnik, jak poszukać pasm 
pary wodnej w widmach gwiazd! Słusznie, tylko że ta część 
widma w której pasma te występują nie jest w zasadzie dostępna 
do obserwacji wykonywanych z powierzchni Ziemi. Pasma te 
występują w podczerwieni, a wiemy przecież, że atmosfera 
Ziemi pochłania silnie promieniowanie podczerwone ... Żeby zaś 
przedstawić od razu cały tragizm sytuacji, przypomnijmy co 
sprawia, że nasza atmosfera jest nieprzezroczysta dla tego pro
mieniowania. Tym "czym" jest... para wodna, ta sama której 
szukamy w atmosferach gwiazd! Cały problem należy więc wy
raźnie do grupy tych, których rozwiązanie przypaść powinno 
w udziale pierwszym teleskopom ulokowanym na sztucznych 
satelitach Ziemi, daleko poza granicami jej atmosfery. Znaleźli 
się jednak astrofizycy, którzy nie chcieli czekać jeszcze kilku 
lat i sprawą tą zajęli się już teraz. Poniżej omówimy dwie, spo
śród kilku pomyślnych prób wykrycia pary wodnej w atmosfe
rach gwiezdnych. 
Młody astrofizyk kalifornijski, Hyron S p i nr a d spróbował 

szczęścia w obszarze tzw. bliskiej podczerwieni (tj. w obszarze 
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od 7000 do 11 000 A), gdzie pasma absorpcyjne pary wodnej po
wstające w atmosferze ziemskiej nie są jeszcze zbyt silne; in
nymi słowy atmosfera nasza jest w tym obszarze jeszcze "tro
chę" przezroczysta. Fosługując się teleskopami 92 cm w Obser
watorium na Kitt Peak oraz 305 cm w Obserwntorium Licka 
fotografował on (na specjalnych kliszach czułych na promie
niowanie podczerwone) widma gwiazd różnych typów widmo
wych, a zatem o różnych temperaturach atmosfer. We wszyst
kich widać było oczywiście pasma pary wodnej; wszak wszystkie 
gwiazdy obserwowane były poprzez atmosferę Ziemi. Widać 
jednak było także poważne różnice. W widmach gwiazd naj
chłodniejszych, tj. tych, w których atmosferach powinna znaj
dować się para wodna, pasma były znacznie silniejsze niż w wid
mach gwiazd gorętszych. Różnice były najwyraźniejsze dla tych 
spektrogramów, które otrzymano w noce wyjątkowo suche, tj. 
takie, kiedy ilość pary wodnej w atmosferze ziemskiej była naj
mniejsza. Przykłady taktch spektrogramów zobaczyć możemy 
na zdjęciu (trzecia strona okładki). Dokonując odpowiednich po
miarów i porównując ze sobą widma różnych gwiazd, Spinrad 
obliczył ilość pary wodnej w atmosferach różnych gwiazd. Dla 
przykładu, dla zmiennej długookresowej Mira Ceti otrzymał 
on, że w słupie o podstawie l cm2 znajduje się ok. 2 g pary' 
wodnej. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niewiele. Tyle samo, 
mniej więcej, znajduje się i w naszej atmosferze. Obliczmy jed
nak całkowitą ilość pary wodnej znajdującej się w atmosferze 
tej gwiazdy. Promień gwiazdy jest w przybliWniu (jest to 
gwiazda zmienna) 600 razy większy od promienia Słońca, 
'który równa się 695 000 km. Powierzchnia o Ceti wynosi zatem 
2,2 X 102s cm2. Całkowita ·zaś ilość pary wodnej w atmosferze 
wynosi, w przybliżeniu, 4,4 X 1022 ton. Przypomnijmy, że masa 
Ziemi wynosi tylko 6 X 1021 ton! 

Zupełnie innego typu były obserwacje wykonane przez grupę 
astronomów z Uniwersytetu w Princeton. Grupa ta zajmuje się 
od dawna obserwacjami różnych obiektów astronomicznych 
spoza atmosfery ziemskiej, wykorzystując do tego celu balony. 
W programie jednego z lotów balonu Stratoscope II były obser
wacje promieniowania podczerwonego gwiazd. Zawieszony na 
balonie teleskop o rozmiarach 92 cm wyniesiony został na wy
sokość ponad 25 km. Pomiary wykonywane były automatycznie 
i przekazywane drogą radiową na Ziemię. W wyniku tych po
miarów wyznaczono rozkład natężenia promieniowania w wid
mach kilku gwiazd (patrz rysunek). Po raz pierwszy w historii 
możliwe były pomiary w dalekiej podczerwieni, w obszarach, 

.. 
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dla których atmosfera ziemska jest zupełnie nieprzezroczysta. 
Dzięki temu obserwacje grupy z Princeton (W o o l f, S c h war z
s c h i l d i Ros e) uzupełniły jak gdyby wcześniejsze wyniki 
innych autorów, w tym również wyniki Spinrada. Dla przy
kładu reprodukujemy tutaj rozkład natężenia promieniowanią 

,. w widmie tej samej gwiazdy, o Ceti, według pomiarów opubli
kowanych przez W oolfa, Schwarzschilda i Rose. Głębokie "de
presje" w okolicy 14 000 A i 19 000 A to również pasma pary 
wodnej i to znacznie silniejsze od tych, które obserwował Spin
rad. Z intensywności tych pasm można również obliczyć ile jest 
pary wodnej w atmosfer:oe gwiazdy. Wynik wypada prawie do
kładnie taki sam. A z.atem obydwie serie obserwacji nie mogą 
zawierać żadnych poważniejszych błędów, skoro ich wyniki są 
zgodne. 
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Natężenie promieniowania w funkcji długości fali w podczerwonej czę
ści widma gwiazdy o Ceti według pomiarów Woolfa, Schwarzschilda 
i Rose, wykonanych z balonu Stratoscope II w dniu 26 listopada 1963 r. 

Te badania, to dopiero początek. Rola pary wodnej przy okre
ślaniu budowy atmosfer najchłodniejszych gwiazd jest zbyt 
duża, by astronomowie mieli zadowolić się tylko jej odkryciem. 
Można zatem oczekiwać, że obserwacje takie będą nadal kon
tynuowane. 
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JANUSZ PAGACZEWSKI - Krak 6 w 

OBSERWATORIUM MIKOŁAJA KOPERNIKA 
W OLSZTYNIE l) 

D nia 3 listopada 1516 r. K!oper·nik został obrany admini!Srtrato~ 
rem dóbr kapitu1nych. Siedziba administTatora, któremu 

podlegały okręgi Melzaku i Olsztyna, była w Olsztynie. Jak pisze 
J. Wasiutyński, Kopernik był tam już na św. Marcina, obejmu
jąc urząd. Rezydencję administratora stanowił gotycki zamek 
obronny, zbudowany na skarpie nad Łyną w XIV stuleciu przez 
kapitułę warmińską. Kopernik zajmował największą z sal, na
krytą przepięknym, późnogotyckim krysztalowym sklepieniem. 
Wzdłuż poludniowej ściany pólnocnego skrzydla zamkowego, 

równolegle do sali mieszkalnej Administratora, biegnie piękny, 
kryty, wczesnogotycki krużganek arkadowy, z którego otwiera 
się widok na podwórze zamkowe i wysoką, spodem kwadratową, 
górą okrągłą wieżę strażniczą (rys. 1). 

Ow gotycki krużganek postanowił wyzyskać Kopernik jako 
zastępcze "obserwatorium słoneczne" , w braku kwudrantu i plat
formy, jaką posiadał we Fromborku, a której budowa była z pe
wnością pracochłonna i kosztowna. Ganek był kryty od początku 
swego istnienia; piękne ostrolukowe arkady zwracają się ku po
ludniowo~zachodowi. Słońce tylko niedługo oświetla go pTZ€d 
południem: w pobliżu samego południa pada nań cień wysokiej 
wieży strażniczej, ukończonej z początkiem XVI wieku. 

Zapewne wkrótce po przybyciu do Olsztyna, a chyba najpóź
niej wiosną 1517 r ., zabrał się Mikołaj do pracy. Dużą połać 
ściany wewnątrz krużganka, tuż pod powałą, pokryto nowym 
tynkiem i starannie wygładzono. Mrkołaj nakreślił najpierw 
grafitem, potem pociągając przywiezionymi z ltalii farbami, 
szereg linii hiperbolicznych kolorem czerwonym. Tylko jedna 
z tych linii, pociągnięta pierwotnie kolorem niebieskim, stano
wiła odcinek prostej; na niej Kopernik umieścił napis: A E Q U I
N O C T I U M (równonoc). W ten sposób powstała "słoneczna 
tablica obserwacyjna" Kopernika, mało mająca wspólnego z ja
kimkolwiek zegarem słonecznym, jak się to często słyszało w od
niesieniu do tego zabytku. Jedynie metoda konstrukcji tablicy 
opierała się na stosowanej powszechnie dopiero od XVII w. 
w gnomonice metodzie wykreśleń zegarów słonecznych reflek
syjnych. Należy podziwiać geniusz naszego Astronoma, który-

1 ) Odczyt wygloszony na plenarnym zebraniu Folskiego Towarzystwa 
Astronomicznego w Olsztynie w dniu 10 września 1965 r. 

.. 
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można powiedzieć- wynalazł metodę kreślenia zegarów reflek
syjnych, metodę, która nie została przez niego nigdzie opisana 
i wskutek tego została zaprzepaszczona dla nauki. 

Rys. l. Rzut poziomy zamku w Olsztynie. T - tablica słoneczna Koper
nika na ścianie krużganka. 

Powyższe spojrzenie na olsztyńską tablicę słoneczną Koper
nika jest zupełnie nowe, oparte na pracy doc. dra Tadeu
sza Przypko w ski e g o: "Astronomiczne zabytki Olsztyna" 
(Rocznik Olsztyński, t. 2, 1959). Jeszcze niemiecki historyk 
astronomii, Ernst Z i n ner, pierwszy, który zwrócił uwagę 
w nowszych czasach na ten cenny zabytek, nie znał właściwego 
charakteru tej tablicy, a nawet właściwego typu zegara słonecz
nego, za jaki ją uważał. Zdradzając swą niewiedzę w sprawach 
praktycznej i teoretycznej gnomoniki, poszukiwa~ on ustawicz
nie brakującej jakoby wskazówki, jakby to był zwykły zegar 
słoneczny, a nawet przypuszczał, że krużganek - ponad wszelką 
wątpliwość pochodzący z czasu pierwszej budowy zamku 
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w XIV wieku- został po roku 1521 przybudowany, a za cza
sów Kopernika zegar znajdowal się na zewnętrznej, południowej 
ścianie zamku. N a podstawie opublikowanego przez Zinnera 
rysunku dr Feliks Przypko w ski już w r. 1943 odkrył 
w Jędrzejowie właściwy charakter typu gnomonłcznego tego 
zabytku, zwróciwszy uwagę na fakt, iż linie godzinowe zbie
gają się u dołu wykresu, czyli odwrotnie, niż miałoby to mi.ejsce 
na zwyczajnym zegarze słonecznym. 

Czarne linie na tablicy, zawierające oznaczenia godzin, wska
zywałyby na użycie dwóch lusterek: jednego dla godzin przed
południowych, drugiego - dla popołudniowych. Mialoby to 
swoje wytłumaczenie w fakcie, iż około godzin 13-14 na okna 
z lusterkami padał cień wysokiej, okrągłej wieży strażniczej, 
wznoszącej się w poludniowo-zachodnim narożniku zamku. Otóż 
według badań doc. Tadeusza Przypkowskiego czarne linie go
dzinowe, znajdujące się na tablicy, zostały domalowane już po 
opuszczeniu Olsztyna przez Kopernika, ale jeszcze w pierwszej 
polowie XVI stulecia i wykreślone po amatorsku w sposób em
piryczny przy pomocy (kto wie jak chodzącego) zegara mecha
nicznego, w dodatku przy zastosowaniu nie wypoziomowanych 
lub źle wypoziomowanych lusterek. W żaden sposób nie można 
ich autorstwa przypisywać Kopernikowi, gdyż nie można przy
puścić, aby tego rodzaju postępowanie zastosował sam Kopernik 
do swej nadzwyczaj precyzyjnie uprzednio wykreślonej tablicy. 

Pierwotnie Kopernik posługiwal się według wszelkiego praw
dopodobieństwa tylko jednym lusterkiem, najpewniej rtęcio
wym, osadzonym w otworze drewnianej ramy na parapecie 
okna. Otwór po tym lusterku widział jeszcze Henryk Reinhold 
H e i n, proboszcz protestancki w Olsztynie, który ten pseudo 
"słoneczny zegar" Kopernika opisywał w swoich wspomnieniach. 
Jednakże Hein zgoła niewłaściwie rozumiał, a właściwie cał
kiem nie rozumiał konstrukcji tego "zegara", wprowadzając 
tylko w błąd innych badaczy. To właśnie on wymyślił hipotezę 
dwóch lusterek: jednego wielkiego, zawieszonego na wieży straż
niczej, drugiego zaś małego na ramie okiennej; wielkie lustro 
miało skierowywać promienie Słońca na małe lusterko. Nie po
trzebujemy tu udowadniać absurdalności tego pomysłu. 

Przedmiotem obserwacji Kopernika na tak pomyślanej ta
blicy mogły być jedynie obserwacje wiosennych i jesiennych 
porównań dnia z nocą, co właśnie było wówczas głównym te
matem pracy Kopernika, rozpoczętej jeszcze we Fromborku 
w latach 1515-1516, a zmierzającej do poznania prawdziwej 
długości roku zwrotnikowego. 
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Rys. 2. Schemat tablicy słonecznej Kopernika w Olsztynie. 

Rys. 2 przedstawia schematycznie kopernikowską tablicę sło
neczną z zamku olsztyńskiego o rzeczywistych rozmiarach 
140 X 705 cm. Widzimy na niej przede wszystkim grubszą linię 
nachyloną pod kątem około 20° do poziomu, z napisem AEQUI
NOCTIUM oraz szereg (17) odcinków hiperbolicznych (w rze
czywistości prawie prostych) o nachyleniu zbliżonym do na
chylenia linii równonocnej. Linie te były narysowane kolorem 
czerwonym, podczas gdy linia równonocna była pierwotnie ko
loru niebieskiego, później przemalowana na kolor czerwony. 
Linie czerwone oznaczył Kopernik liczbami rosnącymi od 5 do 
30, po czym następują znowu oznaczenia od 5 w górę. Liczby 
te mogą oznaczać albo dnie miesiąca, albo stopnie długości Słońca 
w obrębie jednego znaku zodiakalnego, co praktycznie prawie 
na jedno wychodzi. 

Metoda obserwacji przy pomocy tablicy słonecznej wydaje się 
być łatwo zrozumiała. Gdy w dowolnym miejscu tablicy, na 
pewien czas przed lub po wiosennym lub jesiennym zrównaniu, 
ukazał się w danym momencie "zajączek", będący odbiciem 
światła słonecznego w rtęciowym lusterku, Kopernik, zazna
czywszy grafitem jego miejsce na tablicy, mógł obliczyć przy 
pomocy graficznej interpolacji, ile czasu po tym momencie 
upłynie jeszcze do momentu równonocy, względnie ile czasu 
po momencie równonocy nastąpiła obserwacja. Średnia arytme
tyczna z kilku lub kilkunastu tego rodzaju dostrzeżeń pozwalała 
na obliczenie średniego momentu równonocy, co w konsekwencji 
prowadziło do obliczenia długości roku zwrotnikowego, zwła
szcza w połączeniu z obserwacjami starożytnych astronomów. 
Ten sam wynik otrzymywał Kopernik we Frombotku, obser
wując aequinoctia przy pomocy kwadrantu: ka:lldorazowa obser
wacja w momencie prawdziwego poludnia dawała mu wysokość 
Słońca, co również przy pomocy interpolacji pozwalało obliczyć 
moment równonocy i, co za tym idzie, długość roku. Oprócz 
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astronomicznego znaczenia takiej obserwacji miała ona znacze
nie kalendarzowe i kościelne, gdyż od daty równonocy zależały 
terminy świąt ruchomych. 

Na czas pobytu Mikołaja w Olsztynie przypada pięć obser
wacji (numery 25 do 29 katalogu L. A. Birkenmajera). Siód
mego czerwca 1518 roku obserwował Kopernik zaćmienie Słońca . 
.Jako miejsce obserwacji podaje L. A. Birkenmajer Kraków ze 
znakiem zapytania. Ma to wynikać z dopisku pod ryciną ręką 
Kopernika: In fine altitud. 32 Crac. W regestach znajdujemy 
dostatecznie dużo miejsca na podróż do Krakowa, jednakże po
dróż ta nie jest z żadnej innej strony poświadczona. 

Druga obserwacja datowana dnia 12 grudnia 1518 r. (nr 26 
katalogu L. A. Birkenmajera) jest obserwacją opozycji Marsa 
(De Revolutionibus, Ks. V, rozdz. 16). Katalog podaje jako 
miejsce obserwacji Olsztyn ze znakiem zapytania, to samo do
tyczy zresztą także dalszych trzech obserwacji. Leopold P r o w e 
twierdzi, że okres od jesieni 1519 do jesieni 1520 Kapernik spę
dził we Fromborku, opierając się na niezbyt pewnym przypu
szczeniu, iż w tych przypadkach, gdzie Kopernik tego nie za
-znaczył, należy przyjąć za miejsce obserwacji Frombork. J ed
nakże Ernst Zinner oraz H. S c h m a u c h uważają powyższe 
obserwacje za wykonane w Olsztynie. Schmauch zauważył bo
wiem bardzo bliską zbieżność daty jednego z listów pisanych 
przez Kopernika z Olsztyna z datą jednej obserwacji. Miano
wicie z obserwacją nr 28 (kat. L. A. B.) z dnia 30. IV. 1520 opo
zycji Jowisza (która jest prawdopodobnie średnim wynikiem 
z kilku obserwacji, gdyż nosi moment 11 godziny przed połud
niem) koincyduje list adresowany do biskupa Fabiana Luzjań
skiego z datą o jeden tylko dzień wcześruejszą niż data ubser
wacji, tj. 29. IV. 1520 r. Już ten jeden fakt zbieżności dat wydaje 
.się ostatecznie przechylać szalę za okolicznością pnsiadania przez 
Kopernika w Olsztynie pozostałych mu po pogromie krzyżac
kim dwóch narzędzi, a już przynajmniej sfery armilarnej. 

Musimy zatem spróbować odnaleźć miejsce tych obserwacji 
w Olsztynie. N aj lepszym chyba i jedynym punktem dogodnym 
do tego celu w zamku olsztyńskim była zbudowana na początku 
XVI wieku, na starej, kwadratowej podstawie, okrągła wieża 
strażnicza, a w szczególności okrągły, otwarty taras na jej szczy
cie. Wieża ta pierwotnie nie posiadała namiotowego, pseudo
gotyckiego dachu, jaki widzimy na niej dzisiaj. Jak wynika 
z rysunku Ferdynanda Quasta, pochodzą·cego z pierwszej po
łowy XIX wieku, była ona zakończona murem z blankami czy 
strzelnicami (patrz nasza okładka - przyp. red.). 
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Wieżę tę wspominają również Tadeusz Czacki i Marcin Mol
ski w liście do Jana Sniadeckiego pisanym z Królewca 2. VIII. 
1802 r.: "Wieża bliska, na którą Kopernik wchodził i tam noce 
trawił ... " 

Nie mogę się jednak zgodzić z twierdzeniem E. Zinnera, iż 
wiadomość proboszcza protestanckiego H. R. Heina, zawarta 
w pracy "Einige Denkmiilen von Nicolaus Coppernicus auf dem 
Schlosse Allenstein" o obserwatorium na okrąglej wieży, była 
wyłącznie spowodowana chęcią znalezienia jakichkolwiek tra
dycyjnych miejsc w celu powiększenia miejscowego kultu Ko
pernika i nie ma żadnych realnych podstaw. 

A oto słowa Zinnera: 
"Kopernik nie mial żadnej konieczności ustawiania swej ar

milli na wieży (? - przyp. autora). Przy wysokim położeniu 
zamku wystarczało zupełnie ustawienie narzędzia na najwyż
szym piętrze wieży schodowej, która znajduje się na zachodnim 
narożniku zamieszkiwanego przez niego skrzydła zamku i obser
wowanie przez zamurowane obecnie okno. Również krużganek 
biegnący przed pokojami biurowymi mógł w tym celu wchodzić 
w rachubę". 

Otóż nie potrzebujemy dowodzić absuvdalności tego twier
dzenia zważywszy, że sam Zinner, tylko na innej stronie tej 
samej książki 1), zwalcza możliwość obserwacji przez okno wieży 
Kopernika we Fromborku, chyba że były to obserwacje nie wy
magające narzędzi, tu zaś właśnie o takie nie chodzi. Dodać 

· należy, że to "obecnie zamurowane okno" na szczycie wieży 
schodowej w Olsztynie nie jest żadnym oknem, lecz są to ty
powe dla gotyku imitacje okien w oelach artystycz,nych, czyli 
tzw. "blendy". Gdyby nawet w miejscach dzisiaj widocznych 
blend były za czasów Kopernika jakieś okna, to na pewno nie 
ich użyłby Astronom, lecz oczywiście tarasu na szczycie wieży 
strażackiej, dającego najwspanialszy widok na całe niebo. Taras 
ten miał 7 m średnicy, tj. 38,5 m 2 powierzchni i pozwalał na 
zupełnie wygodne rozlokowanie się na nim z niewiele miejsca 
zabierającą sferą armilarną. Przypadkowe użycie do obserwacji 
gotyckiego krużganka nie było wykluczone, ale nie mogło być 
regułą, ze względu na ograniczoną część nieba stamtąd dostępną. 

Dodam tu jeszcze, że w Lid~barku Warmińskim, gdzie Koper
nik przebywał w otoczeniu dworu swego wuja, biskupa Luka-

1) E. Zinner: Die Sonnenuhr des Nicolaus Copernicus, Berlin, 1942 oraz 
Entstehung und Ausbreitung der Coppernikanischen Lehre, Erlam
gen, 1943. 
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sza Waczenrodego do roku 1512, istnieje podobna narożna, wy
soka, oktogonalna wieża strażnicza, dziś zadaszona, podobnie 
jak i wieża olsztyńska, pozbawiona jednak dachu jeszcze w XIX 
stuleciu, jak to widać na obrazie Ferdynanda Quasta. I tu za
pewne Kopernik na nią wstępował celem obserwacji nieba. 

Ludwik Antoni B i r k e n m aj er (Mikołaj Kopernik, Stu
dja. Kraków, 1900) podejrzewał Lidzbark jako miejsce dwóch 
obserwacji, tj. zaćmienia Księżyca dnia 6 października 1511 r. 
i obserwacji położenia Marsa w dniu l stycznia 1512 r. 

Obie te obserwacje wykonańe były najprawdopodobniej bez 
narzędzi. Co do pierwszej z nich- jest to oczywiste; w drugim 
natomiast przypadku była to obserwacja koniunkcji Marsa z alfą 
Librae, przy czym odległość Marsa od gwiazdy była bardzo mała, 
co wskazuje również na obserwacje raczej gołym okiem, która 
mogła być wykonana skądkolwiek, nawet z jakiegoś okna. 

Powyższe rozważania możemy streścić następująco: 

l. Wykres na murze krużganka w Olsztynie nie był pierwot
nie zegarem słonecznym, lecz tablicą narysowaną na zasadzie 
gnomonicznej refleksji i przeznaczoną specjalnie do obserwacji 
momentów zrównań wiosennych i jesiennych. Linie godzinowe 
domalowano nieudolnie później. 

2. Jest to więc czwarty przyrząd ,obserwacyjny Kopernika, 
wynaleziony przez niego specjalnie, o nowej metodzie obserwa
cyjnej, o której nie ma wzmianki w dziełach starożytnych astro- · 
nomów i gnomoników. 

3. Najprawdopodobniejszą datą powstania tablicy słonecznej 
jest zima 1516/1517. 

4. Ze względu na miejsce i sposób umieszczenia tablicy, był 
to najtrwalszy z przyrządów Kopernika i dzięki temu resztki 
jego przechowały się do czasów współczesnych, jako nadzwy
czaj cenna pamiątka po wielkim Astronomie. 

5. Inne obserwacje mógł Kopernik wykonywać i zapewne wy
konał w Olsztynie z wysokiej wieży strażniczej, która za jego 
czasów nie posiadała namiotowego dachu, jaki posiada dziś, 
tylko taras, otoczony murem ponacinanym w strzelnicowe zęby, 
podobnie jak fromborski oktogon. 

6. To samo dotyczy i Lidzbarka, w którym znajduje się akta
gonalna wieża zamkowa, również nie posiadająca wówczas dzi
siejszego dachu. 
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KRONIKA 

Nowe ciała niebieskie 1) 

W trzecim kwartale 1965 r. wmanewrowano na orbity okołoziemskie 
11 sztucznych satelitów oraz oddano jeden strzał do Księżyca. Od po
czątku czwartego kwartału przybyło dalszych siedem satelitów. Ogólną 
sumę satelitów i sztucznych planetoid zamykamy liczbą 3!0 - nie licząc 
nieznanej liczby satelitów "tajnych", pomijanych w ewidencji. 

Brak również ścisłych wiadomości o liczbie aktualnie krążących sate
litów. 

Najciekawszymi z satelitów były: 
l) Kabina Gemini-5 (15 sierpnia), w której dwaj astronauci Gordon 

Cooper i Charles Conrad dokonali 107 okrążeń Ziemi w ciągu 7 dni 
22 godzin, ustanawiając nowy rekord długości lotu. 

2) Sonda-3 z dnia 18 lipca, która po wyminięciu Księżyca w dniu 
29 lipca stała się sztuczną planetoidą nr 15. W czasie zbliżenia się do 
Księżyca na odległość 10 000 km dokonała zdjęć jego "odwrotnej" strony 
(patrz druga strona okładki poprzedniego numeru "Uranii"). 

3) Odstrzał sześciu Kosmosów z jednej rakiety w dniu 3 września 
i następnego dnia w podobny sposób ośmiu satelitów amerykańskich. 

4) Molnia-2 z dnia 14 października ma niezwykłą orbitę: w apogeum 
osiąga pułap 40 000 km. Jej zadanie stanowi obsługa telefonii ziemskiej. 

5) Ogo-2 (14 października) służy geofizyce, jako przystosowany do ba
dań promieniowania pasów Van Allena (o pasach Van Allena - patrz 
artykuł W. Zonna w n-rze 10/1965 "Uranii" - przyp. redakcji). 

6) Proton-2, wystrzelony dnia 2 listopada, posiada imponującą masę: 
12,2 ton bez ostatniego człona rakiety nośnej. Jednak jako satelita "nisko
pułapowy" (apogeum - 637 km, perigeum - 141 km) zapewne na orbicie 
nie zabawi długo. 

Jan Gadomski - Warszawa 

Supernowa w NGC 4753 

Prof. L. Ros i n o z Obserwatorium Asiago (Italia) podaje, że w dniu 
18 czerwca 1965 r. odkrył Supernową w galaktyce nieregularnej NGC 4753 
(a1950•0 = 12h49m,s i 81950•0 = -00°55'). Supernowa położona jest o 2' na 
zachód i 0',7 na północ od środka galaktyki. Jej jasność fotograficzna 
w chwili odkrycia wynosiła 13m,5, lecz w okresie od 22 do 29 czerwca 
wzrosła do 13m,3. Widmo sfotografowane zostało przez R. B ar b o n a 
w dniu 23 czerwca za pomocą reflektora o średnicy 120 cm. Na podsta
wie widma ustalono, że Supernowa jest typu I kilka dni po maksimum, 
z silną absorpcją o długości fali 6150 A. 

St. R. Brzostkie icz - Dąbrowa Górnicza 

Jak podaje M. A n t a l a z Obserwatorium Skalnate Pleso w Czecho
słowacji (RiSe Hvezd, nr 8, 1965) chodzi tu nie o supernową lecz o nową. 
Na kliszy nr 1578 atlasu fotograficznego Obserwatorium Mt. Falomar 
z dn. 15 marca 1956 r. gwiazda wykazuje przybliżoną jasność 18m. Tenże 
autor wyznaczył z własnych zdjęć jasność fotograficzną obiektu w dniu 
22 czerwca, otrzymując 12m,s. 

L. Z. 

1) Stan w dniu 
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Rotacja Wenus 

Zagadnienie rotacji planety Wenus było wielokrotnie rozpatrywane 
i omawiane przez astronomów w literaturze naukowej. Ostatnio zdawało 
się już 1), że dzięki metodzie echa radarowego, zagadnienie to zostało 
wreszcie z dostatecznym przybliżeniem rozwiązane i że okres obrotu We
nus wokół jej osi (doba wenusjańska) wynosi około 250 dni. 

Niemniej niektórzy astronomowie sądzą, że najpewniejszą metodą 
ustalenia czasu rotacji jest obserwacja przesunięć plam wykrytych na 
tej planecie. Wprawdzie metoda ta napotyka na liczne trudności, nie 
mniej próbowano z niej korzystać. Uzyskane jednak wyniki wykazywały 
rozbieżność : od 24 godzin do 225 dni. Metoda spektrograficzna (zjawisko 
Dopplera) nie dawała również niczego decydującego, Ostatecznie ze 
wszystkich posiadanych dotąd danych wyprowadzono wniosek, że rotacja 
Wenus musi być bardzo powolna - co najmniej rzędu jednego miesiąca, 
sądzono również, że planeta bywa zawsze zwrócona jedną stroną do 
Słońca . 

Jednakże niektórzy astronomowie nie uznali, aby sprawa rotacji była 
ostatecznie wyjaśniona i przeprowadzili szereg prac, właśnie opartych na 
metodzie obserwowania przesunięć plam na planecie - metodzie, która 
jak wspomniałem, nie dawała dotąd zadowalających wyników. Do akcji 
tej, polegającej na zbadaniu i porównaniu dawniejszych zdjęć z nowymi , 
akcji zorganizowanej w r. 1962 dzięki prof. A. D o 11 f u s o w i, przewod
niczącemu 16 Komisji Międzynarodowej Unii Astronomicznej, włączyło 
się 8 obserwatoriów astronomicznych całej Kuli Ziemskiej. Opracowa
niem wyników z otrzymanych danych zajęli się inicjatorzy całej akcji -
astronomowie z Obserwatorium Pic du Midi, H. C a m i s h e l i Ch. B o
Y e r . Wyniki te w postaci analizy 350 zdjęć z lat 1948-1964 były bardzo 
ciekawe i jednoznaczne. Na ich podstawie uczeni ci doszli do wniosku, 
że okres rotacji Wenus wynosi około 4 dni. Nie jest on jednak stały, 
średnio wynosi 3,9 dni, niekiedy spadając do 3, niekiedy przekraczając 
nawet 5 dni. 

Okres 4-dniowy potwierdzony został również pomiarami spektrogra
ficznymi, przeprowadzonymi przez H. G u i n o t z Obserwatorium Pary
skiego w r. 1964. 

Wszystkie obserwacje wskazują, że planeta Wenus obraca się dookoła 
osi w kierunku ze wschodu na zachód. 

(Wg L'Astronomie, nr 6, 1965) 
Jerzy Pokrzywnicki - Warszawa 

Sympozjon na temat pozaziemskich cywilizacji 

W dniach 20-22 maja 1964 r. odbył się w Bjurakanie (Armeńska SRR) 
sympozjon uczonych radzieckich na temat pozaziemskich cywilizacji 
i możliwości nawiązania z nimi kontaktów. Konferencja zorganizowana 
została przez Akademię Nauk ZSRR, Narodowy Instytut Astronomiczny 
im. Szternberga w Moskwie i Obst!rwatorium Astrofizyczne Armeńskiej 
Akademii Nauk w Bjurakanie. Udział w niej wzięli astronomowie, fizycy 
i matematycy z Moskwy, Leningradu, Erywania, Gorki i Nowosybirska. 

Na konferencji tej wygłoszone zostały następujące referaty: J . S. 
S z k l o w s ki - o problemach pozaziemskich cywilizacji, N. S. K a r d a-

1) Patrz Urania nr 12 z r. 1965 (przyp. red.). 
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s z o w- o odbieraniu informacji od pozaziemskich cywilizacji, J. N. P a
r i j s ki j - o pulkowskich obserwacjach niektórych źródeł promienio
wania radiowego z Kosmosu, W. J. S l y s z - o radioastronomicznych 
kryteriach źródeł sztucznego promieniowania radiowego z Kosmosu, 
S. E. C h aj ki n - o problemach łączności z pozaziemskimi cywiliza
cjami, W. S. T r oj i ck i j - o niektórych problemach związanych z po
szukiwaniem sztucznych sygnałów z Wszechświata, G. M. T o w m a
s ja n- o pierścieniowym teleskopie radiowym, W. A. Kot e l n i k o w-
o systemie łączności z pozaziemskimi cywilizacjami, W. I. S i for o w -
o aspektach poszukiwania i analizie promieniowania radiowego pocho
dzącego od innych cywilizacji, L. I. G u d z e n k o i W. l. S l y s z -
o statystycznych właściwościach sztucznych sygnałów z Kosmosu, oraz 
W. A. G l a d ki j - o problemach kosmicznej lingwistyki. Tematy refe
ratów były więc bardzo interesujące i nic dziwnego, że wywołały oży
wioną dyskusję. 

Omówione na konferencji zagadnienia można podzielić na trzy zasad
nicze grupy: [l] Ogólne problemy pozaziemskich cywilizacji (warunki 
konieczne do powstania i roz~oju życia, ilość zamieszkałych światów, 
rozpowszechnienie dojrzałych technicznie cywilizacji, charakter i poziom 
ich rozwoju). [2] Problemy nawiązania łączności z pozaziemskimi cywili
zacjami (optymalne pasmo częstotliwości, przypuszczalna właściwość 
sztucznych źródeł promieniowania radiowego, metody ich wykrycia). 
[3] Problemy języka przy międzygwiezdnej łączności. 

Uczestnicy sympozjonu zgodni są co do tego, że przy obecnym stanie 
naszej techniki możliwe jest nawiązanie łączności z innymi cywilizacjami 
jedynie przy pomocy fal elektromagnetycznych. Z punktu widzenia ma
ksymalnego zasięgu brane jest pod uwagę pasmo w zakresie 109-1011 Hz 
(obszar centymetrowych i decymetrowych fal). Jednak poszukiwanie 
sygnałów od innych cywilizacji winno iść w dwu różnych kierunkach. 

Pierwszy kierunek to poszukiwanie sygnałów od cywilizacji podobnych 
do naszej lub będących na nieco wyższym poziomie techniki. Cywilizacje 
takie mogą wysyłać tylko promieniowanie kierunkowe w wąskim pasie 
częstotliwości i dlatego do ich wykrycia proponuje się zastosować od
biornik z wąskopasmowymi filtrami. Nie jest nam jednak znany kierunek 
nadawania sygnałów, z tego też względu należy obserwować wszystkie 
obiekty w przestrzeni o określonym promieniu. Jeżeli na przykład ogra
niczymy się do przestrzeni o promieniu 1000 lat świetlnych, to w ciągu 
10 lat będzie można przestudiować około 264 000 gwiazd. Dlatego uczest
nicy konferencji zalecają dokonywanie planowych i systematycznych 
poszukiwań sztucznych sygnałów radiowych w przestrzeni o promieniu 
nie większym niż 1000 lat świetlnych. 

Drugi kierunek to poszukiwanie sygnałów od cywilizacji będących na 
dużo wyższym poziomie technicznym niż nasza. Cywilizacje te mogą 
mieć do dyspozycji energię rzędu 1033 erg/sek i w tym wypadku odpada 
konieczność nadawania sygnałów kierunkowych. Możliwe bowiem jest 
wysyłanie sygnałów niemal we wszystkich kierunkach o częstotliwości 
od l do 1000 MHz, co umożliwia w ciągu krótkiego czasu przekazać 
ogromną ilość informacji. Trudność polega na tym, że sygnały takie mogą 
w licznych wypadkach przypominać naturalne źródła promieniowania ra
diowego i dlatego należy wszystkie takie źródła dokladnie studiować. Ko
nieczne też jest opracowanie teorii, która pozwalalaby odróżniać s-ztuczne 
promieniowanie od naturalnego. 

Uczestnicy konferencji mówili również o możliwości a nawet potrzebie 
wysyłania sygnałów, będących swego rodzaju "wezwaniem" dla innych 
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cywilizacji. Należy bowiem przypuszczac, ze pozaziemska cywilizacja po 
otrzymaniu takiego "wezwania" zacznie sama wysyłać sygnały w odpo
wiednim kierunku. Jednocześnie jednak z nadawaniem sygnałów i poszu
kiwaniami radiowymi należy rozwijać obserwacje optyczne. Ważne na 
przykład jest wykrywanie systemów planetarnych wokół gwiazd i iden
tyfikacja ich ze źródłami promieniowania radiowego. Doniosłą rolę mogą 
tu odegrać obserwacje własnych ruchów gwiazd i zmiany ich jasności, 
które wykonane zostaną poza atmosferą ziemską. Należy również zająć 
się lingwistyką kosmiczną w oparciu o teorię języka i teorię rozwiązy
wania szyfrów. 

Uczestnicy konferencji stwierdzili ponadto, że problem łączności mię
dzygwiezdnej dojrzał już i obecnie jest aktualnym zagadnieniem nauko
wym. Powołano. nawet "komisję do nawiązania łączności międzygwiezd
nej", której zadaniem będzie planowanie i koordynacja odpowiednich 
badań. 

(Wg Westnik Akademii Nauk SSSR, 1964, nr 9) 
St. R. Brzostkiewicz 

Masa kosmolitu, którego spadek utworzył łtrater Barringera 

Wymiary krateru Barringera, zwanego również Arizońskim, są znane; 
natomiast sprawa masy kosmolitu, który ten krater utworzył i jego pręd
kości w chwili spadku - wciąż są tematem rozważań w literaturze na
ukowej. W r. 1956 Otto S t r u v e omówił tę sprawę w majowym nume·
rze Sky and Telescope z punktu widzenia teoretycznego. Niedawno 
E. O p i k ocenił masę tego kosmolitu na 2 600 000 ton, E. M. S c h u
rn ak e r - na 63 000 ton, a R. L. B j o r k - 30 wzgl. 194 tysięcy ton, 
w zależności od prędkości zderzenia. Jak widać, rozbieżności tych ocen 
są niemale! 

C. S. C o ok zwrócił ostatnio uwagę na możliwość zbliżenia się do 
rozwiązania tego problemu dzięki pracom M. D. N o r d y k e' a nad kra
terami powstałymi w drodze nuklearnych i chemicznych wybuchów. Po
prawione wzory ' empiryczne pozwoliły na ocenę energii dużego wybuchu 
ze stosunku średnicy do. głębokości krateru. Ze wzorów tych, zastosowa
nych do krateru Barringera wynikałoby, że energia zderzenia równalaby 
się wybuchowi 20 milionów trójnitrotoluenu (TNT) na głębokości do 
400 stóp (ok. 120 m). Z obliczeń tych wynikają różne liczby na masę 
kosmolitu, zależnie od przyjętej prędkości kolizji. Jeśli przyjąć, że pręd
kość kosmolitu była równa prędkości orbitalnej Ziemi, masa powinna by 
wynosić 160 000 ton. 

(Wg Sky and Telescope, 1965, nr 4) 
J e1·zy Pokrzywnicki- Warszawa 

Zerodowane kratery kosmiczne na Saharze. Lodowcowa Dolina tltztal 
w Alpach Tyrolskich 

Oprócz utworów znanych jako kratery "kosmiczne" czy "meteorowe" 
istnieją również zerodowane utwory, będące prawdopodobnie śladami 
starszych spadków wielkich kosmolitów, ewentualnie małych asteroidów. 
Utwory te nazwano "astroblemami", tj. ranami zadanymi skorupie ziem
skiej spadkiem jakichś "ciał niebieskich", a dowodem ich pochodzenia 
wybuchowego ma być wykryty w nich koezyt (krzemionka powstająca 
przy b. wysokich ciśnieniach). 
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Ostatnio prof. C a i 11 e u x zwrócił uwagę 1) na podobny utwór na 
Saharze. Wiadomo, że w Mauretanii istnieje co najmniej 5 kolistych 
utworów, w sposób widoczny uszeregowanych na przestrzeni 550 km 
poczynając od Ternimichat a kończąc na kraterze Aouelloul. Ten ostatni 
krater jest znany od dłuższego czasu i jego pochodzenie kosmiczne nie 
wzbudza już - jak się zdaje - wątpliwości 2). Wśród pozostałych utwo
rów największy - zwany Les Richat - ma obecnie wygląd jak gdyby 
kopulasty, silnie zerodowany, o średnicy około 35 km, w którym kolejne 
pokłady piaskowca i innych skal (od dolno-kambryjskich do ordowiku) 
rysują wspaniale koncentryczne aureole. 

Różne dane przemawiają na korzyść kosmicznej hipotezy powstania 
tego utworu, m. in. wykrycie w nim koezytu, istnienie w jego części środ
kowej krzemienistej przerwy, nie znajdującej odpowiednika w Maure
tanii , wreszcie - trudność wytłumaczenia jego genezy w inny sposób. 

Zakładając hipotezę kosmiczną, należałoby przyjąć, że wybuch kosmo
litu utworzył tu niegdyś krater o średnicy 35 km i głębokości - być 
może - rzędu 3-4 km. Następnie w drodze reakcji izostatycznej po
wstało wybrzuszenie, po którym następowały różne procesy erozyjne. Co 
się jednak tyczy koezytu jako dowodu kosmicznego pochodzenia utwo
rów, to można zauważyć, że niektórzy uczeni sądzą, iż może on "mieć rów
nież pochodzenie endogeniczne (wywołane różnymi czynnikami z wnętrza 
Ziemi). W każdym razie wskazanym byłoby przeprowadzenie dalszych 
badań utworu Les Richat w celu wyjaśnienia, w jaki sposób mogla w nim 
powstać na drodze endogenicznej krzemionka wymagająca ciśnienia rzędu 
20 000 atmosfer. 

Przy sposobności omawiania kraterów saharyjskich przypomnijmy 
jeszcze jeden utwór ,podejrzany o pochodzenie kosmiczne. Jest to typowa 
dolina lodowcowa, znajdująca się kolo wsi Kofels w Alpach tyrolskich 
o nazwie Otztal. Hipotezę jej kosmicznego pochodzenia - z wybuchu 
olbrzymiego kosmolitu - wysuną! jeszcze w r. 1937 znany niemiecki 
geolog F. E. S u e s s 2). Podobną hipotezę wysuną! niezależnie od wymie
nionego Otto S t u t z er w r. 1937, jednak po skrytykowaniu jej w tymże 
roku przez W. H a m m er a, hipoteza meteorytowa powstania omawia
nego utworu została zapomniana. Wznowił ją ostatnio dopiero Daniel 
J. M i l t o n 3). Sądzi on, że ponowne badanie stopionych skal z Kofels 
ukazało strukturę, która nie da się pogodzić z hipotezą pochodzenia wul
kanicznego, jest natomiast spotykana w skalach stopionych uderzeniem 
kosmolitu. Porównanie struktury krateru powstalego z wybuchu nuklear
nego na podobnym terenie nasuwa myśl, że struktura Kofels rozwinęła 
się ze zdarzenia podobnego do uderzenia i wybuchu jakiegoś ciała 
kosmicznego. 

Należy zauważyć, że wysunięte na temat pochodzenia utworu Kofels 
zagadnienie posiada dość obszerną literaturę, wymienioną w niżej przy
toczonych źródłach. 

Literatura: 
1) C. R. Academie Sc., Paris, t. 258, 1964, s. 5488-5490. 
2) Prior "Catalogue of Meteorites", London 1953. 
3) U.S.A. Geological Survey, 1963. 
4

) J. Pokrzywnicki: "Astroblemy w skorupie ziemskiej", Postępy Astro
nomii, t. XII, 1964, s. 129-133. 

Jerzy Pokrzywnicki -Warszawa 
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Wędrówka pólnocnego bieguna magnetycznego 

Miejsce pólnocnego bieguna magnetycznego znajdowało się w r. 1831 
na zachodnim wybrzeżu półwyspu Boothia, na północ od Wyspy Króla 
Williama w pólnocnej Kanadzie. Do r. 1904 biegun przewędrował 25 mil 
a w ciągu następnych 44 lat - okola 250 mil poprzez Wyspę Księci~ 
Walii. W ciągu dalszych lat od r. 1948 do 1962 biegun przewędrował 
80 mil do miejsca kolo Peddi Bay na wyspie Bathurst. Wędrował dalej 
i na początku r. 1965 znalazł się w miejscu o współrzędnych 75°5' N 
i 100°5' W. Obecnie biegun posuwa się z prędkością ok. 5 mil rocznie na 
pólnoc i l mili na wschód. 

(Wg Sky and Telescope, 1965, nr 4) 
Jerzy Pokrzywnicki - Warszawa 

Lańcuszki kraterów księżycowych 

Wnikliwe studiowanie powierzchni Księżyca przynosi wiele ciekawych 
wyników. W ostatnich latach selenografowie zwrócili uwagę na pewien 
ciekawy fakt. Otóż w poludniowej okolobiegunowej części Księżyca leży 
duży krater C l a v i u s (230 km średnicy). Dno Claviusa obfituje w kra
tery różnej wielkości i kilka z nich układa się w łańcuszek, który biegnie 
regularnie jak gdyby po części okręgu. Lańcuszek ten zaczyna się od 
krateru R u t h efor d (50 km średnicy), który leży w poludniowym wale 
Claviusa. Srednice tych kraterów zmniejszają się równomiernie i po
wierzchnia każdego następnego krateru jest w przybliżeniu dwa razy 
mniejsza od poprzedniego. To samo jest z odległościami między środkami 
kraterów w łańcuszku, gdzie występuje ta sama zależność - bliska prawu 
geometrycznego postępu (patrz czwarta strona okładki) . 

Sam Clavius wchodzi w skład innego łańcuszka, złożonego z sześciu 
dużych kraterów. Obok Claviusa są to kratery: Longomontanus, Wilhelm, 
Heinzius i dwa mniejsze. I w tym łańcuszku kratery ułożone są na jednej 
części okręgu. Srednice zaś i odległości między środkami kraterów pod
legają temu samemu prawu, co i w poprzednim lancuszku. 

Dobrze znany krater H i p p ar c h u s (149 km średnicy) , leżący w środ
kowej części tarczy Księżyca posiada ciekawy i osobliwy łańcuszek kra
terów. W poludniowym wale Hipparcha znajduje się krater H a l l e y 
(50 km średnicy), który jest centralnym punktem w tym łańcuszku i dzieli 
go na dwie części: wschodnią i zachodnią. Kratery w tym łańcuszku 
zmniejszają się równomiernie w obu kierunkach. Srednice i odległości 
między środkami kraterów we wschodniej i w zachodniej części łań
cuszka związane są tą samą zależnością. We wschodniej części brak jest 
2-go i 5-go krateru, a pozostale swoimi średnicami i odległościami środ
ków odpowiadają 3, 4, 6 i 7 członom geometrycznego postępu. Na miejscu 
brakujących kraterów widoczne są wzniesienia podobne do centralnych 
górek, które bardzo często spotykamy w innych kraterach. Taką cen
tralną górkę widać również w zachodniej części, a więc w miejscu ostat
niego 5-go krateru. Srodki wszystkich kraterów leżą na jednym okręgu, 
którego środek znajduje się w pólnocnym wale Hipparcha (w miejscu 
oznaczonym znakiem x). 

Ten ciekawy fakt , że kratery w przedstawionych łańcuszkach związane 
są ze sobą zależnością, którą można wyrazić matematycznie, może wska
zywać na jedność procesu w wyniku którego powstały. 

(Wg Priroda, 1962, nr 2) 
Jerzy Wieczorek - Grodziec 
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KRONIKA PTMA 

W dniu 14 kwietnia 1965 r. po wielo- l l 
miesięcznej chorobie zmarł w 40 roku Roman Wojmir Woynarski 
życia wiceprezes Katowickiego Oddziału 
i przewodniczący Głównej Komisji Re
wizyjnej PTMA, wiceprezes Śląskiego 
Wojewódzkiego Oddziału Folskiego To
warzystwa Astronautycznego, starszy 
wizytator szkól rolniczych i leśniczych 
Oddziału Szkolnictwa Rolniczego Pre
zydium WRN w Katowicach - mgr inż. 
Roman Wojmir Woynarski. 

F ostać inż. W oynarskiego cechowała 
nieprzeciętna inteligencja, urzekająca 
skromność i koleżeńskość, zmysł orga
nizacyjny, ofiarność, ogromny zapał do 
pracy na każdym odcinku oraz prze
można chęć do stałego pogłębiania swej 
wiedzy nie tylko w kierunku zawodo
wym, lecz również w zakresie astrono
mii i astronautyki - nauk przez Zmar
łego szczególnie umiłowanych. 

Będąc wiceprezesem Katowickiego Oddziału oraz przewodniczącym 
Głównej Komisji Rewizyjnej PTMA brał czynny udział we wszystkich 
pracach na obu odcinkach, a miarą jego stosunku do Towarzystwa jest 
m . in. fakt, że będąc złożony ciężką chorobą, nawet krótkc przed zgonem, 
prosil o szczegółowe informowanie Go o pracach Oddziału, udzielal rad 
i ubolewał, że mimo najszczerszych chęci od długiego już czasu nie może 
aktywnie uczestniczyć w jego działalności. 

Inż. Woynarski był świetnym prelegentem, w prostych i dla każdego 
zrozumiałych słowach podawal wiadomości o Kosmosie. Terenem Jego 
działalności były m. in. szkoły rolnicze i leśnicze. Każde wystąpienie 
inż. Woynarskiego jako prelegenta - czy to na terenie szkól:, czy na te
renie obu towarzystw, czy publicznie - było zawsze przyjmowane 
z prawdziwym zadowoleniem i całkowitym uznaniem. 

Po podjęciu i rozwinięciu przez dra J. Gadomskiego prac na temat 
ekosfer gwiazd, opierając się na teorii kosmogonicznej Schwarzschilda, 
inż. Woynarski przedyskutował przypadek poszerzania granic ekosfer 
w następstwie wzrostu energii słonecznej. 

Jako inżynier rolny z wykształcenia, interesujący się szczególnie agro
biologią, inż. Woynarski zajął się zagadnieniem możliwości występowa
nia procesu fotosyntezy w otoczeniu Słońca i innych gwiazd. Wyprowa
dził również zależności między rodzajem promieniowania świetlnego 
gwiazd i jego natężeniem a zasięgiem fotosyntezy, uzupełniając tym dru
gim elementem dotychczasowe uzależnienie granic ekosfer tylko od 
względów termicznych. Prace naukowe inż. Woynarskiego z dziedziny 
biologii kosmicznej spotkały się z pełnym uznaniem fachowców, a Jego 
liczne artykuły z tego zakresu zamieszczone zostały na łamach "Astro
nautyki", "Uranii" i innych czasopism. 

Inż. Woynarski potrafił jak rzadko kto, pogodzić swoją trudnq i od
powiedzialną pracę zawodową z aktywną działalnością społeczną, za co 
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został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką Zasłużo
nemu w Rozwoju Województwa Katowickiego i Złotą Odznaką TPPR. 

Inż Woynarski był wzorem członka PTMA, wzorem członka zarządu 
i wzorem prelegenta, i dlatego - też postać Jego na długie lata pozostawi 
w pamięci rzesz miłośników astronomii niezatarte wspomnienia. 

Zarząd Oddzialu PTMA w Katowicach 

KRONIKA HISTORYCZNA 

21 stycznia 1892 r. zmarł John Adams 

John Couch A d a m s urodził się 5 czerwca 1819 r. w m1eJscowosc1 
Lidcot w pobliżu Launceston (Anglia). Od najmłodszych lat przejawiał 
zamiłowanie do astronomii, bowiem już w 14 roku życia rysował mapki 
poszczególnych gwiazdozbiorów. Astronomię studiowal na uniwersytecie 
w Cambridge, gdzie w r. 1858 mianowano go profesorem astronomii, 
a trzy lata później powierzono kierownictwo obserwatorium. W r. 1849 
został członkiem Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie, 
natomiast w r. 1857 powolano go na członka korespondenta Akademii 
Nauk w Paryżu. 

Adams będąc jeszcze studentem powziął zamiar obliczenia elementów 
nieznanej planety, która odpowiedzialna byłaby za nieprawidłowości 
w ruchu Urana. Wyniki swych badań ogłosił w r. 1845, lecz spotkały się 
one z niedowierzaniem, a poszukiwania nieznanej planety na niebie po
zostały bezowocne. Wiadomo bowiem, że Neptun odkryty został w r. 1846 
przez J. G. G a 11 e g o, który jednak odpowiednie poszukiwania robił 
na podstawie obliczeń U. J. L e v er r i e r a. 

W r. 1851 Adams opublikował wyniki swych dociekań nad perturba
cjami Urana, a w r. 1867 - rezultaty badań nad orbitami gwiazd spa
dających. Ponadto obliczył tablice paralaksy Księżyca, które ogloszone 
zostały w r. 1856 w Nautical Almanac (Kalendarz żeglarski). Wreszcie 
w r . 1887 stwierdził, że wiekowa zmiana średniego ruchu Księżyca wy
nika ze stopniowego zmniejszania się mimośrodu orbity ziemskiej . 

St. R. Brzostkiewicz 

Kwadrant Tychona Brahe 

Trzy lata po śmierci K o p er n i k a urodził się Tycho B r a h e 
(14 grudnia 1546 r.), następny wielki astronom tej epoki. O ile jednak 
Kopernik był doskonałym matematykiem i teoretykiem, to Brahe byl 
znakomitym obserwatorem, jednym z najwybitniejszych w historii astro
nomii. Wprowadził on do astronomii nowy stopień dokładności obser
wacji (dokładność pomiarów Tychona wynosiła 1'-2'), co osiągnął dwie
ma drogami: przez zastosowanie nowych metod obserwacyjnych i użycie 
lepszych przyrządów. Jednym z ciekawszych instrumentów Uraniborga *) 
byl kwadrant murowany, niesłusznie zwany "kwadrantem Tychona" 
(quadrans Tychonicus). Niesłusznie dlatego, że podobny kwadrant mial 
już w piel·wszej polowie XV wieku U l u g- B e k (1304-1449) w Sa
markandzie. 

*) Nazwa obserwatorium Tychona na wyspie Hven w cieśninie pomię
dzy Kopenhagą a Elsinore. 
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Rys. l. Schemat kwadrantu Tychona Brahe 

Kwadrant osadzony byl w murze ustawionym w płaszczyźnie połud
nika i spełniał tę rolę, co dziś kolo południkowe. Przy pomocy tego in
strumentu Tycho wyznaczał wysokość gwiazd podczas kulminacji gór
nej oraz momenty ich górowania. Zalączony schemat kwadrantu daje 
pogląd na calą operację (Rys. 1): SZN jest wertykalnym przekrojem po
zornej kuli niebieskiej (S - południe, Z - zenit, N - północ), AD -
mur południowy, ZO- kierunek ciężkości, O- środek kwadrantu i otwór 
w murze południowym, KM - kolo kwadrantu na murze, P - przezier
nik przesuwany wzdłuż podziałki, ABCD - mur ustawiony w płaszczyź
nie kwadrantu. Obserwator przeziernikiem P i otworem O obserwuje 
gwiazdę G podczas kulminacji górnej, a potem na kole KM odczytuje 
kąt a (MPO), który odpowiada kątowi (3 (SGO) i jest wysokością gwiazdy 
w chwili kulminacji górnej. 

St. R. Brzostkiewicz 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Planety w 1966 roku 
W celu graficznego zobrazowania pozornych ruchów planet na sferze 

niebieskiej wygodnie jest posłużyć się układem geocentrycznym w postaci 
rzutu na płaszczyznę ekliptyki (patrz rys.). Linie otaczające Ziemię umie
szczoną w środku wykresu, przedstawiają pozorne drogi planet i Słońca. 
Punkty opisane liczbami oznaczają położenia planet na początku danego 
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miesiąca. Pozycje Słońca na początku każdego miesiąca oznaczono licz
bami rzymskimi. Liczby na obwodzie wykresu pozwalają na określenie 
rektascensji ciała niebieskiego. 

Interesującą właściwością wykresu jest łatwa możliwość określenia 
położenia planety względem Słońca i wynikających stąd warunków jej 
widoczności na nocnym niebie. W tym celu należy określić na wykresie 
punkt odpowiadający pozycji Słońca w danym miesiącu i rozważyć polo
żenie względem niego punktu określającego pozycję planety w tym sa
mym miesiącu. 
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Pamiętając, że pozorny dobowy ruch sfery niebieskiej odbywa się ze 
wschodu na zachód - na wykresie zgodnie z kierunkiem ruchu wska
zówek zegara - możemy łatwo stwierdzić, że np. w styczniu Neptun 
"wyprzedza" Słońce, dzięki czemu wschodzi krótko przed świtem, Saturn 
natomiast zachodzi zaraz po zachodzie Słońca. Jowisz usytuowany 
w styczniu po przeciwnej stronie aniżeli Słońce, będzie widoczny całą 
noc, natomiast na miesiące letnie (czerwiec, lipiec) przypada okres gdy 
będzie on niewidoczny dla obserwatora z Ziemi. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Styczeń 1966 r. 

Andrzej Słowik 

W 1966 r. nastąpią cztery zaćmienia: dwa półcieniowe zaćmienia Księ
życa, 4 maja i 29 października, oraz dwa zaćmienia Słońca, obrączkowe 
20 maja i całkowite 12 listopada. W Europie widoczne będzie zaćmienie 
Księżyca 4 maja i zaćmienie Sło1'Lca 20 maja, widoczne tylko jako czę
ścio.we. Nie będzie natomiast w tym roku żadnych zakryć planet ani 
jaśniejszych gwiazd przez tarczę Księżyca. · 

W styczniu na wieczornym niebie możemy odnaleźć cztery planety 
nad południowo-zachodnim horyzontem: Merkurego, Wenus, Marsa i Sa
turna. Merkury i Wenus widoczne będą do połowy miesiąca, przy czym 
bez trudu oczywiście odnajdziemy Wenus. Mars i Saturn świecą jako 
gwiazdy około + 1.5 wielkości (Mars wyróżnia się czerwoną barwą). 

Prawie całą noc natomiast widoczny jest pięknie błyszczący Jowisz, 
na granicy gwiazdozbiorów Byka i Oriona. Przez lunety możemy obser
wować ruch,- czterech galileuszowych księżyców Jowisza. Dokładne mo
menty ciekawszych zjawisk w układzie tych księżyców podajemy w od
powiednim dniu. 

Uran i Pluton widoczne są przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa, o ile 
jednak Urana możemy odnaleźć nawet przez lornetkę, to Pluton dostępny 
jest tylko przez wielkie teleskopy. Neptun przebywa na niebie zbyt bli
sko Słońca i jest w tym miesiącu niewidoczny. 

Za pomocą większych lunet możemy też odszukać dwie planetoidy, 
Hebe około 9 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Byka i Oriona oraz 
Westę około 7 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Byka i Bliźniąt. 
W szczególności Hebe zmienia w tym miesiącu kierunek swego pozornego 
ruchu wśród gwiazd, możemy więc na mapie nieba wykreślić fragment 
pętli charakterystycznej dla planet i planetoid. 

3d Dziś Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca na swej okołosłonecznej 
orbicie, w · odległości około 147 milionów km. 

3/4d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca Jo
wisza. Księżyc ten ukryje się za brzegiem tarczy planety o Oh56m, 
a o 3h35m pojawi się nagle z cienia planety blisko prawego brzegu jej 
tarczy. 

4dlh Wenus nieruchoma w rektascensji. 
4/5d Obserwujemy przebieg przejścia l księżyca i jego cienia oraz 

początek przejścia 2 księżyca wraz z cieniem po tarczy planety. Księ
życ l rozpocznie przejście o 22h6m, a jego cień ukaże się na tarczy pla
nety o 22h32m, księżyc ukończy przejście o OhlSm, a jego cień o Oh45m. 
Księżyc 2 rozpocznie przejście o 2h21m, a jego cień o 3h15m. 
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5d18h Jowisz w złączeniu z Księżycem. Blask naszego Księżyca będzie 
przeszkadzał w obserwacjach zakrycia i końca zaćmienia l księżyca Jo
wisza. Księżyc l ukryje się za brzegiem tarzy planety o 19h22m, a pojawi 
się z cienia Jowisza o 22h3m. · 

6/7d Wieczorem na tarczy Jowisza dostrzegamy cień jego l księżyca; 
plamka cienia schodzi z tarczy planety o 19hl3m. Obse1wujemy też za
krycie 2 księżyca (o 20h37m) i koniec jego zaćmienia (o Oh17m). 

Sd6h Niewidoczne zlączenie Wenus z Marsem. 
9dlOh36m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest 

to początek 1503 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. 
lOd o 19h2lm księżyc 3 Jowisza skryje się za brzegiem tarczy planety, 

by po przejściu poza nią, a potem przez strefę cienia pojawić si~ nagle 
o 24h37m z prawej strony tarczy w odległości od brzegu równej niemal 
jej średnicy. 

nctSh Niewidoczne zlączenie Księżyca z Uranem. 
11/12d Księżyc l i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Księżyc l roz

poczyna przejście o 23h50m, a jego cień o Oh26m; księżyc kończy przej
ście o 2h3m, a jego cień opuszcza tarczę planety o 2h39m. 

12d o 21h7m księżyc l skryje się za brzegiem tarczy Jowisza, a tuż 
przed pólnocą (o 23h59m) pojawi się nagle z cienia planety z prawej 
strony jej tarczy. 

13/14d Wieczorem na tarczy Jowisza widać cień jego l księżyca. Sam 
księżyc, niewidoczny na tle tarczy, ukaże się o 20h29m; cień księżyca bę
dzie widoczny do 21h8m. O 221153m obserwujemy zakrycie 2 księżyca przez 
tarczę planety; księżyc ten pojawi się z cienia Jowisza o 2h53m. 

15d Wieczorem jesteśmy świadkami wędrówki 2 księżyca i jego cienia 
po tarczy Jowisza. Sam księżyc, początkowo niewidoczny na tle tarczy, 
ukaże się obok niej po ukończeniu przejścia o 20h29m. Cień księżyca 2 
wędruje po tarczy planety od 19hllm do 2lh54m. 

16dhh Księżyc w bliskim, ale niewidocznym złączeniu z Neptunem. 
17/ lSd Obserwujemy zakrycie i zaćmienie 3 księżyca Jowisza. O 221144m 

księżyc 3 ukryje się za brzegiem tarczy planety, a ukaże się spoza niej 
o lh34m. Widoczny będzie tylko do lh4lm, kiedy to zniknie nagle w cie
niu planety, by dopiero o 4113sm pojawić się równie nagle w odległości 
średnicy tarczy od jej prawego brzegu (w lunecie odwracającej). Ocze

'kując na koniec zaćmienia 3 księżyca, możemy jeszcze o 41127m uchwycić 
moment zakrycia l księżyca przez tarczę Jowisza. 

18/19d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Foczą
tek przejścia: księżyca o lh36m, cienia o 21121m; koniec przejścia księżyca 
o 3h4Sm, jego cienia o 4h34m. 

19/20d o 221153m księżyc l Jowisza kryje się za brzegiem tarczy planety, 
a o 11154m pojawia się nagle z jej cienia z prawej strony tarczy. 

20d9h Słońce wstępuje w znak Wodnika; jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 300°. Tego wieczora księżyc l i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza: księżyc wędruje od 20h3m do 22h15m, cień od 20h50m 
do 23h3m. 

20/21d o lhllm nastąpi zakrycie 2 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. Do zachodu Jowisza w Polsce księżyc 2 nie będzie już widoczny. 

22d Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc 2 i jego cień. Księżyc 2 
rozpoczyna przejście o 20h7m, a jego cień o 21h4Sm; księżyc kończy przej
ście o 22h49m, jego cień schodzi z tarczy planety o 241132m. 

23dl3h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
25d6h Saturn w złączeniu z Księżycem. 
26d10h Dolne zlączenie Wenus ze Słońcem. 
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27d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Foczątek 
przejścia księżyca o 2lh50m, a jego cienia o 22h45m; koniec przejścia księ
życa o 24h2m, a cienia o 24h57m. 

28d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca, 
a jednocześnie przejście cienia 3 księżyca na tle tarczy Jowisza. O 19h9m 
księżyc l kryje się za brzegiem tarczy planety, a o 19h34m na tarczy po
jawia się cień księżyca 3 (sam księżyc l godzinę temu zakończył swoje 
przejście i widoczny jest jeszcze dość blisko prawego brzegu tarczy). 
Księżyc l pojawi się nagle z cienia planety o 22hJ 8m, a cień księżyca 
3 opuszcza tarczę o 22h3lm. 

29/30d Wieczorem na tarczy Jowisza widoczy jest cień l księżyca 
(do 19h26m). W nocy obserwujemy wędrówkę 2 księżyca i jego cienia 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpoczyna przejście o 22h30m, a jego 
cień o Oh25m, księżyc kończy przejście o lh11m, a cień opuszcza tarczę 
planety o 3h9m. 

3ld o 21h23m obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżycu Jowisza. Księ
życ ten pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej promie
niowi tarczy od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). 

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

D a t a 
l 9 6 6 

I l 
11 
21 
31 

II 10 

Data 

l 
p 

1966 

o 
I l +L98 

3 +1.02 
5 0.04 
7 -0.93 
9 -1.89 

11 -2.85 
13 -3.80 
15 -4.74 

Odległości bliskich planet 

l 
W e n u s 

l 
Mars 

od Słońca l od Ziemi od Słońca l od Ziemi 

j. a. mln km j. a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. mlnkm 
0.720 107.7 0.345 51.7 1.383 206.9 2.188 327.3 
0.719 107.6 · 0.298 44.6 1.382 206.7 2.215 331.4 
0.719 107.5 0.272 40.7 1.382 206.7 2.242 335.4 
0.718 107.5 0.273 40.9 1.383 206.9 2.268 339.3 
0.719 107.5 0.302 45.2 1.386 207.3 2.293 343.1 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo--europejskiego) 

l Bo l Lo 1 
Data l 
1966 

p 

l 
o o o 

-3.10 lO l.03 I 17 - 5.68 
-3.32 77.68 19 - 6.60 
-3.56 51.34 21 - 7.52 
-3.78 25.01 23 - 8.42 
-4.00 358.67 25 - 9.30 
-4.20 332.32 27 -10.16 
-4.41 305.99 29 -11.02 
-4.62 279.66 31 -11.1?5 

Bo l Lo 

o o 
-4.81 253.33 
-5.00 226.99 
-5.18 200.66 
-5.36 174.33 
-5.53 147.99 
-5.69 121.66 
-5.85 95.33 
-6.00 69.00 

P -· kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony cd północnego wierzchołka 
tarczy (+ na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość l długość środka tarczy. 
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Styczeń 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

l l 
11 
21 
31 

l l 
11 
21 
31 

l h czasu 
środk.-europ. l Warszawa 

et l a l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm o hm hm 

17 19 -22.3 6 21 14 04 
18 21 -23.9 6 55 14 16 
19 28 -23.4 7 19 14 46 
20 37 -20.6 7 29 15 35 

W pierwszych dnia:h miesiąca wi-
doczny rankiem nad płd.-wsch. ho-
r yzontem, jako gwiazda około ze-
rowej wielkości. 

MARS 
20 38 -19.7 9 21 17 40 
2110 -17.5 9 00 17 47 
21 41 -15.0 8 37 17 53 
2212 -12.2 813 18 Ol 

Można próbować go odnaleźć wie
czorem nad zachodnim horyzon
tem, jako czerwoną gwiazdk<: 
+ 1.5 wielk. 

SATURN 

l l l 22 58 l -8.7 110 36 
21 23 05 -8.0 9 21 

11 10 23 13 -7.1 8 07 l 
2105 
19 56 
19 09 

l 3 
23 

11 12 

XII 26 
l 5 

15 
25 

11 4 

Widoczny wieczorem na granicy 
gwiazdozbiorów Wodnika i Ryb 
(+ 1.3 wielkości gwiazdowej) . 

h m 
15 18.1 
15 19.9 
15 20.8 

l o 
NEPTUN 

o 
-16 291 

-1634 
-16 37 

Nlewidoczny. 

l w połud. 

h m 
8 04 
6 47 
5 29 

PLANETOIDA 6 HEBE 
4 47.8 +o 10 22 03 
4 41.6 +150 2117 

"4 38.5 + 3 42 20 35 
4 38.6 +5 41 19 56 
4 41.9 +7 39 19 20 

Około 9.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą no : na granicy gwia
zdozbiorów Byka i Oriona. 

l h czasu 
l Warszawa 

środk.-europ. 

et l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

2102 -15.8 9 21 18 28 
20 59 -13.6 8 27 17 59 
20 40 -12.3 7 20 17 08 
2015 -12.1 6 16 16 o 4 

Widoczna jeszcze na wieczornym 
niebie jako jasna gwiazda około 
-4 wielkości. Zachodzi coraz wcze-
śniej. 

JOWISZ. 
5 36 +230 l 14 16 6 43 
5 31 +23.0 13 32 5 59 
5 27 +22.9 12 49 5 14 
5 24 +22.9 12 07 4 32 

Widoczny prawi·~ całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Byka l Orio
na (-2.2 wielk. gwiazd.). 

1123 l 1122 
1120 

URAN 

+4.8 l 21 49 
+5.0 20 29 
+5.2 19 08 1

10 41 
9 22 
8 04 

Widoczny prawie całą no: w gwia
zdozbiorze Lwa (5,8 wlelk. gwiazd .) . 

et 

h m s 
1140 32 
11 39 53 
11 38 34 

l o l w połud. 
PLUTON 

+18 ~7~7 1 
+18 21.7 
+18 37.5 

h m 
4 28 
3 09 
149 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa; dostępny tylko 
przez wielkie teleskopy (14.5 wielk. 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 4 WESTA 
6 29.5 +21 39 23 45 
6 18.2 +22 14 22 53 
6 07.9 +22 46 22 04 
5 59.8 +23 15 21 16 
5 54.5 +23 41 20 32 

Około 7.3 wlelk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc na granicy gwia
zdozbiorów Byka i Bliźniąt . 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kiJku 
nocy okolicy nieba według podany:h wyżej współrzędnych (epoka 1950.0) . 



Styczeń 1966 r. SLOŃCE 

1h czasu 
Szczecin Poznań Wrocław 

Data środk. -europ. 

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

m hm o hm hm hm hm hm hm 
l l - 3.3 18 44 -23.1 8 19 15 52 8 03 15 48 7 56 15 56 

11 - 7.7 19 28 -21.9 814 16 06 7 58 16 02 7 52 16 07 
21 -11.2 2011 -20.1 8 04 16 23 7 50 16 17 7 44 16 24 
31 -13.4 20 52 -17.6 7 50 16 43 7 36 16 36 7 32 16 40 

1110 -14.3 21 33 -14.6 7 32 17 Ol 7 19 16 54 7 16 16 58 

KSIĘŻYC 

l h czasu 1h czasu 
Data środk.-europ . 

warszawa 
Data środk. -europ. 

Warszawa 

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

hm o hm hm hm o hm hm 
l l 122 + 4.7 1159 o 39 111 1106 +11.3 21 34 lO 27 

2 2 08 +10.1 1214 154 12 11 59 + 5.2 22 57 lO 44 
3 2 58 +15.2 12 33 3 12 13 12 50 - 0.9 - 10 59 
4 3 51 +19.8 12 59 4 35 14 13 39 - 6.9 o 18 1114 
5 4 50 +23.4 13 36 5 58 15 14 28 -12.4 138 1129 
6 5 53 +25.6 14 29 7 16 16 15 18 -17.2 2 55 1149 
7 6 59 +26!,0 15 40 8 21 17 16 10 -21.1 4 12 12 15 
8 8 05 +24.6 17 05 9 10 18 17 02 -24.0 5 23 12 46 
9 9 09 +21.4 18 37 9 44 19 17 56 -25.6 6 28 13 29 

lO 1010 +16.8 20 07 1009 20 18 50 -26.1 7 21 14 23 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

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

hm hm hm 
8 07 15 30 7 39 
8 02 15 44 7 37 
7 52 16 Ol • 7 28 
7 37 16 21 7 16 
7 18 16 42 7 Ol 

1h czasu 
Data środk. -europ. 

a l Q 

hm o 
l 21 19 43 -2!i.3 

22 20 35 -23.3 
23 21 25 -20.3 
24 22 12 -16.5 
25 22 57 -12.1 
26 23 41 - 7.2 
27 o 24 - 2.0 
28 l 07 + :u 
29 l 52 + 8.6 
30 2 39 + t3.7 
31 3 30 + 18.3 

hm hm 
15 48 7 45 
16 00 7 42 
16 15 7 33 
16 31 7 20 
16 48 7 03 

Warszawaj 

w sch .l zach. 
1 

h m hm 
8 00 15 25 
8 31 16 34 
8 55 12 44 
9 12 18 55 
9 27 20 06 
9 40 21 14 
9 52 22 25 

lO 05 23 36 
10 18 -
lO 35 o 51 
lO 56 2 09 

hm h m hm hm hm 
15 33 7 32 15 40 7 41 15 20 
15 46 7 28 15 52 7 37 15 33 
16 02 7 20 15 08 7 28 15 49 
16 20 7 08 16 23 7 14 16 05 
16 39 6 53 16 40 6 56 16 27 

Fazy Księżyca 

Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najmn. I 8 11 
Najw. I 23 20 

d h 

l o 3 
I 7 6 
I 13 21 
I 21 17 
I 29 21 

II 5 17 

I
Srcdnica 
tarczy 

33.3 
29.4 
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Zdjęcia podczerwonej części widma trzech gwiazd: dwóch chłodnych Żmiennych długookresowych, o Ceti i x Cygni, 
oraz gorętszej gwiazdy - u Arietis. Pasma absorpcyjne pary wodnej w widmach pierwszy~h są znacznie silniejsze niż 

· w widmie u Arietis. W przypadku ostatniej absprł)cja następuje tylko w obrębie atmosfery Ziemi. dla dwóch pierwszych
również w atmosferze samej gwiazdy. Fot. H. Spinrad teleskopem 92 cm w Obserwatorium na Kitt Peak (do artykułu 
J. smaka). 

Czwarta strona okładki: Łańcuszki kraterów księżycowych (patrz nasza Kronika). U góry: wycinek poludniowej podbie
gunowej okolicy Księżyca z kraterami Clavius (1), Longomontanus (2), Wilhelm (3), Heinsius (4), 5 i 6 - bez nazwy oraz 
Rutherford (7). u dołu: okolica poludniowego walu Hipparcha z ~raterami Hipparch (l) i Halley (2) 







Reprodukcja jednej z kart nowego atlasu Księżyca "Photographic Atlas of the 
Moon" (patrz Kronika) , przedstawiającej Ksi<:życ w 24,92 drui po nowiu. 

Pierwsza strona okładki: WSipaniale zdjęcie gromady Plejady w gw!azdo'ZbJorze 
Byka z mgławicami pyłowymi, do,konaille za pomocą dwumetrowego teleskopu 
Obserwatorium w Haute Provence (Francja) w dniu 10 stycznda 1959 r. przy eks
pozycji 30 minut. 
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PO LS K lE G O TOWA R ZYS TWA 
MIŁOŚN I KÓW ASTRONOMil 

LUTY 19GB Nr 2 

SPIS TRESCI 

Edward Detyna - Ewolucja poglądów 
na budowę Wszechświata (I). 

Jan Mergentaler - Galaktyczne rpro
mieniowanie rentgenowskie. 

F'elicjan Kępiński - Kalendarz dlu
gotnvaly. 

Kronika: Kometa Ikeya-Seki (1965 f). 
Międzynarodowa konferencja poświę
cona badaniom naukowym wykorzy
stuj ącym obserwacje sztucznych sa
telitów Ziemi. - Ziemia świeci ze 
zmienną jasnością. - Czy komety po
chodzą spoza ukladu planetarnego? -
Zmienna V Sagittae. - Nowy fotogra
ficzny atlas Księżyca. - Planetoida 
Roemera. - Obserwacje widma bły
skowego poza zaćmieniem. 

Kronika PTMA: Odbudowa Obserwa
torium Astronomicznego w Częstocho
w ie. 

Kronika historyczna: W. M. Lomo
n osow - wybitny astronom. - Torque
tum Mikołaja z Kuzy. 

Z korespondencji: M. Kopernik- "ale
manus". - "Polak czy Niemiec". - Po
goda na tle aktywności Słońca w r. 
1964. 

Kalendarzyk astronomiczny. 

ZARZĄD GLOWNY 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. od 8.30 do 15.30, w so
boty od 8.30 do 13.00. Dyżury w Klubie 
PTMA KOSMOS w poniedziałki i piąt
ki do godz. 20.00. 

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

Rozpoczynamy druk rw· 
wej serii - "Ewolucje po· 
glądów na budowę Wszech
świata" - której autorem 
jest mgr E. DETYNA. 

O nowych środkach po
znania budowy Wszech
świata, tym razem za po
mocą odbiorników promie
niowania umieszczonych na 
rakietach - pisze prof. 
dr J. MERCENT ALER w 
artykule "Galaktyczne pro
mieniowanie rentgenow
skie". O innych zastosowa
niach pojazdów kosmicz
nych, w szczególności do 
badania Ziemi jako plane
ty- piszemy w "Kronice". 
Czytelników zainteresuje 
może 1·ównież fakt, że na
sza Ziemia obserwowana 
z dużej odległości świeci ze 
zmienną jasnością. 

Prof. dr F. KĘPIŃSKI 
w artykule "Kalendarz dlu
gotrwaly" podaje sposób 
obliczania dat świąt rucho
mych sposobem podanym 
przez jednego z najwybit
niejszych astronomów i ma
tematyków- K. F. Gaussa. 

W "Kronice PTMA" za
mieszczamy komunikat o 
odbudowie Obserwatorium 
w Częstochowie. Jest to je
den z obiektów przeznaczo
nych do popularyzacji astro
nomii, których uruchomie
nie przewidziane jest w 
związku ze zbliżającą się 
pięćsetną rocznicą urodzin 
Mikołaja Kopernika. Szcze
góły o zamierzonej akcji po
damy w następnych nume
rach "Uranii'. 
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EDWARD DETYNA- Warszawa 

EWOLUCJA POGLĄDOW NA BUDOWĘ WSZECHŚWIATA 

(I) 
Celem niniejszego cyklu artykułów jes.t przedstawienie 

rozwoju i aktualnego stanu poglądów na budowę Wszech
świata. Ze względu na to, że artykuły te adresowane są do 
milośników astronomii, nie będą omawiane tutaj zagadnie
nia obserwacyjne. Autor bowiem zakłada, że są one znane 
i będzie się do nich odwoływać. 

W pierwszej części omówione zostaną podstawowe z~sady 
kosmologii i ich interpretacja. Dalej zajmiemy się kosmo
logią newtonowską i relatywistyczną. Później rozważymy kil
ka innych możliwych do przyjęcia modeli, przy wyprowadza
niu których modyfikuje się nasze prawa przyrody tak, aby 
wytłumaczyć dane obserwacyjne. Na koniec, postaramy się 
rozważyć sugerowane przez niektórych ucwnych związki za
chodzące pomiędzy kosmologią a teorią cząstek clem~ntar
nych. 

Wstęp 

człowiek zwykle skłania się ku przypuszczeniu, że jest kimś 
szczególnym, że zajmuje jakieś wyróżnione miejsce w świe

cie. Z tego też chyba powodu bardzo długo uważano, że basen 
Morza Śródziemnego jest środkiem świata, a Ziemia jest środ
kiem Wszechświata. (Oczywiście, inne kultury uważały, że ich 
kraje są uprzywilejowane). 

Nie należy się więc dziwić wstrząsowi, jaki spowodowało od
krycie, że Ziemia jest kulista, i że jako taka nie stanowi ni
czego wyjątkowego- podobnie jak inne planety obiega Słońce. 
To doniosłe odkrycie zdecydowanie wpłynęło na rozwój poglą
dów na budowę Wszechświata. Jeżeli, zgodnie z twierdzeniem 
Kopernika, Ziemia nie jest wyróżnioną planetą w naszym ukła
dzie planetarnym, to dlaczego nasze Słońce miałoby być wyróż
nioną gwiazdą w naszej Galaktyce? Termin "wyróżniony" od
nosi się do miejsca zajmowanego przez dane ciało, a nie do jego 
cech wewnętrznych (takich jak np. skład chemiczny, budowa 
itp.). W tym sensie Słońce jest ciałem wyróżnionym w naszym 
układzie planetarnym - stanowi bowiem jego centrum. Ro
zumując dalej możemy dojść do wniosku, że Nasza Galaktyka 
nie powinna zajmować żadnego uprzywilejowanego miejsca we 
Wszechświecie. Podobnie mogliby rozumować mieszkańcy in
nych układów planetarnych. Jaki stąd wypływa wniosek? 
Z grubsza rzecz biorąc można powiedzieć, że Wszechświat 
z każdego miejsca ,wygląda tak samo". Innymi słowy, żadna 
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z gwiazd czy galaktyk nie zajmuje jakiegoś uprzywilejowane
go (wyróżnionego) miejsca. Twierdzenie powyższe znane jest 
pod nazwą "zasada Kopernika" lub "zasada kosmologiczna" 
i brzmi: Wszechświat jest jednorodny przestrzennie. 

Odbiegnijmy na chwilę od spraw dotyczących kosmosu i zaj
mijmy się prawami fizyki odkrytymi na Ziemi. Wykonując 
jakiś eksperyment wierzymy, że jeżeli powtórzymy warunki 
tego eksperymentu, to i wynik otrzymamy taki sam. Przez 
"warunki" rozumiemy wszystkie okoliczności towarzyszące 
eksperymentowi z wyjątkiem czasu i miejsca. Oczywiście żad
nego doświadczenia nie można powtórzyć w tym samym czasie, 
a po chwili zastanowienia dojdziemy ponadto do wniosku, że 
nie można, praktycznie rzecz biorąc, powtórzyć doświadczenia 
w tym samym miejscu w przestrzeni. (Ziemia się obraca wokół 
osi i obiega Słońce, które wraz z innymi gwiazdami porusza 
się w naszej Galaktyce itd.) . Inaczej mówiąc, wierzymy, że 
prawa przyrody są wszędzie takie same, a jeśli zmieniają się 
w czasie, to bardzo powoli. Gdybyśmy uważali, że prawa fizyki 
mogą się nagle, powiedzmy 13. VII. 1966 roku, zmienić na zu
pełnie inne, to fizyka przestałaby istnieć jako nauka! Krótko 
mówiąc, wierzymy, że żyjemy w świecie, który jest jednorodny 
jeśli chodzi o prawa przyrody. A więc znów dochodzimy do 
twierdzenia podobnego do zasady kosmologicznej. 

Oba powyższe wywody kierują się jedną myślą przewodnią
prostotą. 

Pomiary astronomiczne potwierdzają powyższe wnioski -
ilość obserwowanych galaktyk w każdym kierunku jest taka 
sama; prawa fizyki, a przynajmniej prawa rządzące falami elek
tromagnetycznymi, wydają się być takie same jak i na Ziemi. 

Powszechnie uważa się, że jedynymi siłami, z jakimi oddzia
ływują na siebie duże i odległe obiekty astronomiczne, są siły 
grawitacyjne. W zasadzie siły pochodzenia elektromagnetycz
nego nie odgrywają większej roli, ponieważ duże skupiska ma
terii są elektrycznie obojętne. (Istnieje jednakże teoria, która 
głosi, że właśnie siły elektromagnetyczne dominują we Wszech
świecie. Patrz np. artykuł K. Ziołkowskiego - "Elektryczny 
Wszechświat", Urania, 1962 r. nr 7). Wielkość sił grawitacyj
nych zależy od rozkładu mas w przestrzeni. Dlatego też ważną 
jest znajomość gęstości masy w kosmosie. Z zasady kosmologicz
nej, która jest fundamentem wszystkich teorii kosmologicz
nych, można wydedukować, że gęstość materii jest stała w prze
strzeni pod warunkiem, że uśrednianie przeprowadzać będzie-
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my w dostatecznie dużych obszarach dla usunięcia lokalnych 
niejednorodności. 

Podobnie postępujemy opisując na przykład gaz. Cala masa gazu sku
piona jest w cząsteczkach poruszających się w "pustej" przestrzeni. Gdy
byśmy chcieli zmierzyć gęsrtość gazu biorąc bardzo malą objętość, wtedy 
mogłoby się okazać, że jesrt kilka cząsteczek lub też wcale ich nie ma. 
Obliczona wówczas gęstość masy gazu byłaby odpowiednio bardzo duża 
albo równa zeru. Biorąc jednak dużą objętość np., l litr, mamy pewność, 
że gęstość gazu w każJdym litrze (np. powietrza w pokoju) będzie taka 
sama. 

Oczywiście, w kosmologii wyrażenia "mala objętość" i "du;!;a objętość" 
będą znaczyły zupełnie co innego. Malą objętością będzie tutaj nawet 
objętość gaJ.aktyki, ponieważ istnieją ob zary większe od galaktyk, w któ
rych gwiazd nie ma. Kosmos jest więc takim jednorodnym gazem, któ
rego "cząsteczkami" są galaktyki. 

Inne wnioski wynikające z zasady kosmologicznej podamy 
później, gdy będziemy rozpatrywać pewne klasy modeli 
Wszechświata. 

Z wymienionych wyżej powodów, najważniejszą rolę w ko
smologii odgrywa teoria grawitacji. Dlatego też etapy rozwoju 
teorii grawitacji wyznaczać będą rozwój kosmologii. 

Teoria Newtona 
N e w t o n, obserwując ciała spadające na ziemię, doszedł do 

wniosku, że wszystkie ciała przyciągają się. Siły przyciągania 
nazwano siłami grawitacyjnymi. Z obserwacji wynikało, że 
ciała przyciągają się z siłą F proporcjonalną do mas m1 i m2 ciał 
i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości r między 
nimi: 

gdzie G jest pewną stałą, zwaną stałą grawitacyjną. Wzór ten 
równie dobrze opisywał ruch spadających na ziemię ciał jak 
i ruch Księżyca wokół Ziemi, czy Ziemi wokół Słońca. 

Ze względu na ogólność tego prawa, już za czasów Newtona 
podejmowano próby skonstruowania w oparciu o nie jakiegoś 
modelu, który opisywałby strukturę Wszechświata. Próby te 
jednak zakończyły się wtedy niepowodzeniem. Dopiero po po
wstaniu kosmologii relatywistycznej M i l n c i M c C re a 
(r. 1934), powrócili do problemu newtonowskiego i wykazali, 
że można zbudować konsekwentną kosmologię newtonowską. 
Dlaczego za czasów Newtona nie można było zrobić tego same
go? Otóż przyjmowano wtedy szereg założeń ubocznych, które 
wówczas wydawały się zupełnie oczywiste, a prowadziły do pa-
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radoksalnych wyników. Aby wyjaśnić sprawę, przytoczymy 
słynny p a r a d o k s O l b e r s a, który co prawda nie jest 
ściśle związany z teorią Newtona, ale na jego przykładzie mo
żemy zdać sobie sprawę z tych założeń. 
Każdy człowiek z codziennego doświadczenia wie, że niebo 

w nocy jest ciemne. Obserwując je widzimy olbrzymie ilości 
gwiazd - kilka bardzo jasnych, dużo jasnych i bardzo duże 
ilości ledwo widocznych gołym okiem. Patrząc przez teleskop 
widzimy ich jeszcze więcej. Dlaczego tak się dzieje? Czy ilość 
gwiazd jasnych jest dużo mniejsza od ilości gwiazd słabo świe
cących? Oczywiście nie. Po prostu jest więcej gwiazd dalej od 
nas położonych, a im gwiazda jest odleglejsza, tym mniejsza 
ilość światła dociera do nas od niej. Wiemy z fizyki, że natęże
nie promieniowania maleje proporcjonalnie do kwadratu odle
głości. Ponieważ potrafimy zmierzyć natężenie światła docho
dzącego do Ziemi, byłoby interesującym porównanie tego wyni
ku z przewidywaniem teorii. Olbers wykonał odpowiednie obli
czenia i otrzymał paradoksalny wynik: natężenie światła do
chodzącego do Ziemi powinno być wielokrotnie większe niż to, 
które mierzymy! Początkowo otrzymał on nawet wartość nie
skończoną, ale po uwzględnieniu faktu, że bardzo odległe gwiaz
dy mogą być przesłonięte przez bliższe, otrzymał wartość co 
prawda skończoną, ale bardzo dużą. Wykonajmy obliczenie po
dobne do tego, jakie przeprowadził Olbers. 

Z zasady kosmologicznej wynika, że średnia ilość gwiazd na 
jednostkę objętości jest stała w przestrzeni. Wydaje się na
turalnym założenie, że i średnia jasność gwiazd powinna być 
stała w przestrzeni. Olbers założył dodatkowo, że powyższe 
wielkości są również stałe w czasie. (Założenie to jest istotne, 
ponieważ obserwując np. gwiazdę odległą od nas o 1000 lat 
świetlnych widzimy ją taką jaką była ona 1000 lat temu, a nie 
taką jaką jest teraz. Gdybyśmy założyli, że średnia jasność 
gwiazd zmienia się w czasie, musielibyśmy wiedzieć w jaki spo
sób zmienia się ona). 

Policzymy dla prostoty ilość światła dochodzącego do obser
watora na Ziemi z warstwy kulistej o promieniu r i grubości d 
(patrz rys. 1). Ilość światła wysyłanego przez gwiazdy z tej 
warstwy kulistej jest iloczynem liczby gwiazd N w tej war
stwie i średniej wartości L ilości światła wysyłanego przez jed
ną gwiazdę. Liczba gwiazd w warstwie jest oczywiście iloczy
nem objętości warstwy i średniej ilości n gwiazd w jednostce 
objętości. Musimy więc znaleźć objętość tej warstwy. Pole jej 
powierzchni wewnętrznej wynosi 41tr2• Jeżeli grubość d jest 
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mała w porównaniu z promieniem r, to możemy w przybliże
niu przyjąć, że objętość wynosi 4n:r2d. Stąd ilość gwiazd w war
stwie będzie równa 4n:r2dn =N, a ilość światła wysyłanego 
przez nie 4;rr2dnL. Jaka część tego światła dochodzi do obser
watora na Ziemi? Każda gwiazda wysyła światło we wszystkie 
strony. Światło wysyłane przez jakąś gwiazdę z badanej war
stwy dochodzi do Ziemi po przebyciu drogi równej około r, 
zatem rozkłada się ono na powierzchni 4rrr2. Aby więc policzyć 
natężenie światła pochodzącego od jednej gwiazdy, należy po
dzielić jego ilość przez 4n:r2• Zatem natężenie światła po
chodzącego od wszystkich gwiazd z badanej warstwy będzie 
4n:r2dnlJ4n:r2 = dnL. Wynik ten jest zdumiewający: natęże
nie światła dochodzącego do obserwatora na Ziemi z gwiazd 
leżących w warstwie kulistej nie zależy od promienia tej war
stwy! Każda warstwa o grubości d zwiększa natężenie obser
wowanego światła o wielkość dnL. Ponieważ możemy zataczać 
coraz więcej i więcej takich warstw, natężenie obserwowanego 
światła powinno być olbrzymie. Wniosek ten znamy pod nazwą 
paradoksu Olbersa. Podano szereg wyjaśnień tego paradoksu, 
żadne jednak nie było zbyt przekonywujące. (Wyjaśniła to 
dopiero kosmologia relatywistyczna). 

Zastanówmy się dlaczego otrzymaliśmy tak absurdalny wy
nik. Przystępując do obliczeń przyjęliśmy kilka założeń, które 
nie koniecznie muszą być słuszne. Wyliczymy je po kolei: 

l) przyjęliśmy jako rzecz zupełnie oczywistą, że żyjemy 
w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej (Przestrzenią eukli
desową nazywamy taką przestrzeń, w której najkrótszą linią 
łączącą dowolne dwa punkty jest prosta. Na przykład po-
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wie1·zchnia kuli nie jest euklidesowa - najkrótszą linią łączącą 
dwa dowolne jej punkty jest łuk koła. Jest to dwuwymiarowa 
przest1'Zeń nieeuklidesowa. Oczywiście, dużo trudniej jest wy
obrazić sobie trójwymiarową przestrzeń nieeuklidesową.) 

2) średnia ilość gwiazd w jednostce objętości i ich jasność są 
stałe w przestrzeni, ' 

3) średnia ilość gwiazd w jednostce objętości i ich jasność 
są stałe w czasie, 

4) świat jest statyczny, tzn. gwiazdy nie poruszają się. 
Jak pamiętamy, założenie (2) wynika z zasady kosmologicz

nej i nie mamy powodu wątpić w jego słuszność. Założenie ( 4) 
jest sprzeczne ze współczesnymi danymi obserwacyjnymi -
o ile tylko nasze prawa przyrody są słuszne, zjawisko odkryte 
przez Hubble'a należy zinterpretować jako rozszerzanie się 
Wszechświata - galaktyki oddalają się nawzajem od siebie. 
Jeżeli Wszechświat się rozszerza,. to (3) średnia ilość gwiazd 
w jednostce objętości nie może być stała, chyba że przyjmie
my, że równocześnie powstaje materia z "niczego". 

Widzimy teraz ile "dziwnych" założeń przyjmowano przy 
próbach zbudowania kosmologii newtonowskiej. Należy jeszcze 
zauważyć, że założenia (l) i (4) przyjmowano nie zdając sobie 
z tego sprawy. Były one wtedy tak oczywiste, że nie wyobra
żano sobie, że mogą być nieprawdziwe. Odrzuciwszy jednak (3) 
i (4) możemy, jak to zrobili Milne i McCrea, zbudować konse
kwetną kosmologię newtonowską. 

Jak poprzednio wykazaliśmy, z zasady kosmologicznej wy
nika, że średnia ilość gwiazd w jednostce objętości jest stała 
w przestrzeni. Innymi słowy, gęstość materii w kosmosie jest 
stała. A więc możemy wyobrazić sobie Wszechświat jako prze
strzeń wypełnioną materią ze stałą gęstością. Fakt, że w rze
czywistości większość materii skupiona jest w gwiazdach, jest 
tutaj nieistotny. Podobnie opisujemy gaz jako jednorodne ciało, 
a w rzeczywistości jest on rojem cząsteczek. Zastanówmy się 
teraz czy taki świat musi być nieruchomy, czy też materia może 
się poruszać, a jeśli tak, to w jaki sposób. Po chwili zastanowie
nia dochodzimy do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby materia się poruszała, ale nie mogą to być dowolne ruchy. 
Gdyby materia poruszała się w sposób zupełnie dowolny, to 
po pewnym czasie w jednym miejscu jej gęstość mogłaby 
np. rosnąć, a w innym maleć, co przeczyłoby zasadzie kosmo
logicznej. Jeśli więc materia się porusza, to musi to następo
wać tak, żeby jej gęstość w całej przestrzeni była jednakowa. 
Musi to być albo rozszerzanie się, albo kurczenie. Umieśćmy 
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w jakimkolwiek punkcie świata obserwatora poruszającego się 
wraz z materią. W jaki sposób będą poruszać się inne punkty 
względem niego? Jeżeli świat się rozszerza, to będzie on obser
wować oddalanie się wszystkich innych punktów od niego. Jak 
będzie zmieniać się prędkość oddalania się wraz z odległością? 
Nie może ona być stała. Wyjaśnimy to na przykładzie. Niech 
punkt A odległy od obserwatora O o s lat świetlnych porusza 
się względem niego z prędkością v. Jeżeli przestrzeń jest jed
norodna, to wszystkie punkty odległe o s lat świetlnych od 
punktu O poruszają się względem niego z prędkością v. To sa
mo odnosi się do punktów oddalonych od A o s lat świetlnych. 
A więc i punkt B leżący na przedłużeniu odcinka OA "ucieka" 
od A z prędkością v. Ponieważ O obserwuje oddalanie się A 
z prędkością v, a A obserwuje oddalanie się B z prędkością v, 
to O musi obserwować oddalanie się B z prędkością 2v. Widać, 
że im bardziej odległy jest .punkt obserwowany, tym większą 
ma prędkość oddalania się. Inaczej mówiąc, prędkość oddalania 
się obserwowanego punktu jest wprost proporcjonalna do jego 
odległości od obserwatora. Należy tu podkreślić, że dotyczy to 
obserwatora znajdującego się w dowolnym punkcie świata 
i poruszającego się wraz z materią; może to być w szczegól
ności obserwator na Ziemi. Fakt ten został potwierdzony do
świadczalnie przez Hubble'a, wykrył on "ucieczkę" galaktyk 
z prędkością proporcjonalną do ich odległości. Współczynnik 
proporcjonalności musi być stały w całej przestrzeni, ale w ogól
ności może zmieniać się w czasie. Wynika stąd, że odległość 
dwóch punktów jest tylko funkcją czasu. Weźmy dwa dowolne 
punkty odległe od siebie w pewnej chwili o r 0 , wtedy po czasie 
t ich odległość będzie równa r = R(t)r0 , gdzie R(t) jest pewną 
funkcją czasu. (R(O) = l, gdyż wtedy musi być r = r 0 ). Funk
cja R(t) opisuje szereg własności materii w kosmosie, np. jej 
gęstość: jeżeli odległość jest proporcjonalna do R, to objętość 
jest proporcjonalna do trzeciej potęgi R, zatem gęstość materii 
musi być odwrotnie proporcjonalna do trzeciej potęgi R(t). Je
żeli funkcja R(t) jest funkcją rosnącą, to Wszechświat rozsze
rza się - obserwator umieszczony w dowolnym punkcie widzi, 
że wszystkie inne punkty oddalają się od niego. Gdyby R(t) 
było funkcją periodyczną np. R(t) = cos at, to świat okresowo 
kurczyłby się a następnie rozszerzał itd. 

Widzimy, że funkcja R(t) odgrywa bardzo ważną rolę w ko
smologii newtonowskiej, dlatego też bardzo ważna jest jej 
znajomość. Równania Newtona pozwalają na znalezienie jej 
kształtu. Jednak aby rozwiązać równania Newtona musimy znać 
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gęstość materii we Wszechświecie w jakiejś chwili czasu. Na 
drodze pomiarów astronomicznych nie udało się dotychczas 
ustalić jej wartości dostatecznie dokładnie. Możemy więc tylko 
podać szereg rozwiązań. Które z nich jest słuszne, muszą roz
strzygnąć pomiary. 

Jak wiemy, wszystkie informacje dotyczące budowy Wszech
świata uzyskujemy z analizy dochodzącego do nas światła 
(w ogólności: fal elektromagnetycznych). I tutaj ujawnia się 
słabość teorii Newtona: nie zawiera ona praw rozchodzenia się 
fal elektromagnetycznych. 

W następnym artykule zajmiemy się kosmologią einsteinow
ską . Teoria E i n s t e i n a opisuje zarówno pole grawitacyjne 
jak i prawa rozchodzenia się światła. Co więcej, przewiduje ona 
wszystkie te modele kosmologiczne, które podaje kosmologia 
newtonowska. Z dyskusją wyżej wspomnianych rozwiązań 
wstrzymamy się więc do następnego artykułu. 

JAN MERGENTALER - W r o· c l a w 

GALAKTYCZNE PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE 
Gdy Księżyc z tobą, czemuż 
patrzysz na gwiazdy? 

(przysłowie arabskie) 

Tak sądzili niektórzy Arabowie. Często okazuje się jednak, 
że opłaca się patrzeć na gwiazdy nawet wtedy, kiedy miało 

się zasadniczo zamiar patrzeć na Księżyc. Było tak mianowicie 
w czerwcu 1962 r. kiedy z wyrzutni rakietowej White Sands 
wysłano na wysokość ponad stu kilometrów rakietę zaopatrzo
ną w odbiorniki promieniowania rentgenowskiego. Miały one 
dokonać pomiaru promieniowania rentgenowskiego Księżyca. 
Pomiar w długości fali około 3 A nie wykazał jednak mierzal
nego promieniowania naszego satelity. Okazało się natomiast, 
że z kierunku, w którym znajduje się środek naszej Galaktyki, 
płynie dość silny strumień tego krótkofalowego promieniowa
nia. Było to pierwsze stwierdzenie galaktycznego promienio
wania rentgenowskiego. O tym, że Słońce wysyła fotony o ener
giach rentgenowskich, wiedziano już od roku 1949. Dotych
czas jednak nic nie było wiadomo jak pod tym względem zacho
wują się gwiazdy. 

Od czasu pierwszej obserwacji wskazującej na to, że nasza 
Galaktyka promieniuje radiowo, minęło kilkanaście lat zanim 
stwierdzono występowanie pojedynczych radioźródeł i zanim 
rozpoczęto je dokładniej badać. Ponieważ wiąże się to z wiel-
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kim krokiem naprzód astronomii obserwacyjnej, warto zwrócić 
uwagę na fakt, że obserwacje radiowe robione są z Ziemi nie
zależnie od aktualnych warunków pogodowych oraz, iż doko
nywane mogą być w sposób ciągły, niezależnie od pory doby. 
Podobny postęp w obserwacjach rentgenowskich nastąpił w cią
gu niespełna 2 lat pomimo, że dla tego rodzaju obserwacji trze
ba wysyłać rakiety na wysokość ponad 100 km i że rakiet takich 
nie wysyła się stale; ponadto czas, w ciągu którego rakieta 
obserwuje, nie przekracza paru lub kilku minut. To szybkie 
zwiększanie materiału obserwacyjnego w dziedzinie promie
niowania rentgenowskiego świadczy o tym, jak bardzo wzrosło 
tempo uzyskiwania nowych danych obserwacyjnych i jak 
ogromnie wzrosły możliwości poznawania świata pozaziemskie
go dzięki technice rakietowej. 

Nie minął jeszcze rok od pierwszego odkrycia, kiedy w kwiet
niu 1963 r. z tego samego miejsca inny zespół pracowników 
wysłał podobną rakietę, zaopatrzoną w dziesięciokrotnie czul
szy odbiornik, pozwalający na bardziej precyzyjne określenie 
miejsca na niebie, skąd to promieniowanic pochodzi. W wy
niku tego lotu stwierdzono obecność dwu dość silnych źródeł 
promieniowania, jedno w gwiazdozbiorze Skorpiona i drugie 
w okolicy mgławicy Krab. Obserwacje były prowadzone w prze
dziale długości fali od l do 15A. 

Obserwacje te zdawały się wskazywać na to, że rentgeno
źródła (przez analogię do radioźródeł można czasem użyć takiej 
nieporęcznej nazwy) mają niewielkie wymiary liniowe, a więc 
być może są gwiazdami jakiegoś specjalnego typu. Niektórzy 
astronomowie wysunęli dość ciekawą hipotezę, że mogą to 
być gwiazdy neutronowe. Opracowano dokładną teorię tego 
rodzaju gwiazd i sposobu ich świecenia. Ponieważ w danym 
przedziale długości fali natężenie obserwowanego promienio
wania było zależne od długości fali, można było spróbować 
opisać tę zależność takim wzorem, jakim opisuje się zależność 
natężenia promieniowania od długości fali dla ciał doskonale 
czarnych i obliczyć stąd temperaturę owego źródła w Skorpio
nie. Temperatura ta wypadła rzędu 20 milionów stopni - za
tem około 10 razy wyższa niż korony słonecznej. 
Następna obserwacja z lipca 1964 r. nie potwierdziła jednak 

przypuszczenia o neutronowym charakterze źródeł promienio
wania. Postarano się mianowicie zmierzyć kątowe wymiary 
źródła w mgławicy Krab. Było to możliwe wtenczas dzięki 
Księżycowi, który podczas swej drogi po niebie zasłaniał stop-
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niowo mgławicę *). Gdyby źródłem promieniowania była gwia
zda neutronowa - przy zakryciu przez Księżyc zgasłaby mo
mentalnie, podobnie jak momentalnie gasną zwykłe gwiazdy 
obserwowane wizualnie. Tymczasem promieniowanic rentge
nowskie malało stopniowo w miarę jak tarcza Księżyca zasła
niała kolejne części mgławicy. Po przeliczeniu na kilometry 
okazało się, że promieniowanie rentgenowskie jest wysylane 
przez jakiś obiekt o średnicy około 1/ 3 parseka. Gwiazdy neutro
nowe (o ile istnieją) posiadają naturalnie średnice mniejsze 
od Słońca, a więc tysiące razy mniejsze od obserwowanego 
obiektu. Wydaje się zatem, że najprawdopodobniej mamy tu 
do czynienia z mgławicą, która być może znajduje się w sła
bym polu magnetycznym umożliwiającym synchrotronowe pro
mieniowanie. Hipotezę gwiazd neutronowych próbowano ura
tować zakładając, że gwiazda taka znajduje się w środku mgła
wicy Krab i wysyłane przez nią promieniowanie jest rozpra
szane przez gaz mgławicy tak, że do nas dochodzi z większego 
obszaru. Hipoteza ta jednak została obalona i wydaje się, że 
nie ma potrzeby szukać tak oryginalnych źródeł promieniowa
nia rentgenowskiego jak gwiazdy neutronowe. 
Następne obserwacje przyniosły stwierdzenie istnienia dzie

więciu źródeł promieniowania rentgenowskiego. Z tego 5 w oko
licy środka Galaktyki w gwiazdozbiorach Scorpius, Ophiuchus 
i Sagittarius. Pozostałe w konstelacjach Taurus i Cygnus. Naj
silniej świeci źródło w Skorpionie; źródło w Byku ma natęże
nie około 7 razy mniejsze, w Łabędziu około 5 razy mniejsze. 
Inne źródła świecą od 10 do 20 razy słabiej niż Sco I. 

Promieniowanie rentgenowskie w mgławicy Krab nie pocho
dzi z całego jej obszaru; co więcej, wymiary tej mgławicy są 
różne w różnych długościach fali: radiowo dwa razy większe 
niż wizualnie, a wizualnie około dwa razy większe niż rentge
nowsko. Blisko środka zatem panują warunki umożliwiające 
twarde promieniowanie, na peryferiach już tylko nisko ener
getyczne promieniowanie radiowe. 
Obecność emisji rentgenowskiej w mgławicy Krab, która jak 

wiadomo jest pozostałością po wybuchu supernowej z XI w., 
zwróciła uwagę na możliwość powiązania tego twardego pro
mieniowania z gwiazdami supernowymi. Gdyby to powiązanie 
było słuszne i gdyby źródła krótkofalowej emisji były punkto
we, można by sądzić, że supernowa zamienia się w gwiazdę 

*) Patrz notatka rpt. "Rakietowe obserwacje mgławicy Krab" - Ura
nia nr 5/1965, str. 146 (przyp. Red.). 
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neutronową, co miałoby ogromne znaczenie dla teorii tych 
gwiazd, ale co niestety nie okazało się słusznym. Niemniej 
jednak związek z supernowymi wydaje się istnieć, aczkolwiek 
związek z mgławicową, a nie gwiazdową pozostałością po wy
buchu. Prawdopodobnie źródło w Skorpionie, najsilniejsze 
z obserwowanych, jest gazową pozostałością po supernowej, 
która w tej okolicy rozbłysnęła 50-100 tys. lat temu w odle
głości blisko 30 razy mniejszej niż mgławica Krab. Jest rzeczą 
niemal pewną, że promieniowanie rentgenowskie maleje z wie
kiem mgławicy, zatem mgławica w Skorpionie powinna słabiej 
świecić niż Krab, a że obserwujemy ją jaśniejszą to tylko dla
tego, że jest znacznie bliżej. W rzeczywistości Sco I wysyła 
100 razy mniej promieniowania niż Krab. Mgławicy tej nie 
obserwujemy wizualnie, gdyż ze względu na małą odległość 
jej jasność powierzchniowa jest mniejsza od tła nieba i nie 
można jej dostrzec. Podobna jest sytuacja źródła w Ophiuchus
Oph XR I. Jest to pozostałość supernowej z roku 1604 obser-

- wowanej przez Keplera, odległej jednak o 9 parseków, a więc 
około 4 razy dalszej niż Krab. Powinna zatem ona być około 
50 razy słabsza, tymczasem świeci tylko 2 razy słabiej; praw
dopodobnie dlatego, że jest o 550 lat młodsza. 

Tyle obserwacje i dyskusje sprzed roku. Od tego czasu przy
było trochę nowych obserwacji, ale nie zmieniają one w spo
sób radykalny wniosków, które podałem według referatu Fried
mana i współpracowników, przedstawionego na sympozjum 
w Liege w 1964 r. Autor referatu był jednym z tych, którzy 
wysyłali rakiety z White Sand i opracowywali wykonane przez 
nie pomiary. 

FELICJAN KĘPIŃ"SKI - W a r s z a w a 

KALENDARZ DŁUGOTRWAŁY 

Artykuł L. Webera pt. Kalendarz wieczny (gregoriański), Ura-
nia, 1965, nr 11, przywołał mi do pamięci, że - kiedy po 

powstaniu warszawskim w r. 1944- znalazłem się bez książek 
naukowych na prowincji, ułożyłem kalendarz długotrwały z do
daniem dat Wielkanocy, świąt ruchomych oraz Niedziel Adwen
towych w XX stuleciu. Schemat tego kalendarza jest przej
rzystszy niż schemat zacytowanego na wstępie, a ponadto po
zwala określać dzień tygodnia również przed r. 1582 i może 
być rozszerzony do początków kalendarza juliańskiego. Okre-
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ślenie użyte w tytule artykułu L. Webera, zawiera contradictio 
in adiecto: kalendarz wieczny powinien mieścić w sobie nie 
tylko kalendarz gregoriański. 

Objaśnienia do korzystania z poniższego kalendarza zostały 
włączone do schematu, ale dla ułatwienia szybkiego jego opa
nowania podaję kilka przykładów. 

Dniem urodzin M. Kopernika 1473.11.19. (k. jul.) był piątek. 
Na skrzyżowaniu kolumny "liczba pełnych stuleci", zawiera
jącej liczbę 14, z wierszem "dwie cyfry ostatnie" z liczbą 73, 
jest symbol "dnia tygodnia" - Pi, który to symbol w wierszu 
"miesiąca" II znajduje się zarazem w kolumnie "dni tygodnia" 
na wysokości "daty miesiąca" z liczbą 19. 

Dniem zgonu M. Kopernika 1543.V.24 (k. jul.) był czwartek. 
Pierwszy krok doprowadza do symbolu Po. Tenże w wierszu 
"miesiąca" V mieści się w kolumnie, wzdłuż której posuwając 
się do wysokości "data miesiąca" z liczbą 24, otrzymamy sym
bol "dnia tygodnia" C. 

Rocznica 500-lecia urodzin M. Kopernika 1973.VI.3 przypad
nie w niedzielę. Pierwszy krok prowadzi do symbolu Po. Ten
że w wierszu "miesiąc" VI przypada w kolumnie, wzdłuż której 
posuwając się do wysokości wiersza "data miesiąca" z liczbą 3, 
otrzymujemy symbol N. 

Data 2000.1.1 przypadnie w sobotę. Pierwszy krok prowadzi 
do symbolu N. Tenże symbol w wierszu "miesiąc" I przypada 
w kolumnie, wzdłuż której posuwając się do wysokości wiersza 
"data miesiąca" z liczbą l, otrzymamy symbol S. 

Data NWN (Niedzieli Wielkanocy) według Gaussa. Oznacza
jąc przez a, b, c reszty R z podziału liczby danego roku odpo
wiednio przez 19, 4, 7 oraz przez d, e -reszty z podziału liczb 
19a+x, 2b + 4c+6d+y przez 30, 7, gdzie dla k. jul. x = 15, 
y = 6, zaś dla k'. greg.: 

Lata 
1583-1699 
1700-1799 
1800-1899 
1900-2099 
2100-2199 
\ · ·~· 

X Y 
22 2 
23 3 
23 4 
24 5 
24 6 

otrzymamy dla daty NWN wyrażenie 
(22+d+e) marca wzgl. (d+e--9) kwiet
nia. W przypadku otrzymania jako wy
niku 26 kwietnia, należy przyjmować 
19 kwietnia, zaś w przypadku otrzyma
nia 25 kwietnia i tylko jeżeli d = 28 

oraz a> 10, należy przyjmować 18 kwietnia. 
Przykład. Obliczyć datę NWN w r. 2000. 

a = R (2000) = 5 b = R (2000) = O c = R (2000) = 5 
19 ' 4 ' 7 ' 



KALENDARZ DLUGOTRWALY 

Dwie cyfry ostatnie liczby lat (przestępne wytłuszczone) 

(00) 06 17 23 28 34 45 51 56 62 73 79 8ł 90 
Ol 07 12 18 29 35 40 46 57 63 68 74 85 91 96 
02 13 19 24 30 41 47 52 58 69 75 80 86 97 
03 08 14 25 31 36 42 53 59 64 70 81 87 92 98 

09 15 20 26 37 43 48 54 65 71 76 82 93 99 
04 10 21 27 32 38 49 55 60 66 77 83 88 94 
05 1116 22 33 39 44 50" 61 67 72 78 89 95 

Wszystkie lata kończące Slię dwoma zerami są w kal. 
jul. przestępne, a w kat. greg. tylko 1600, 2000, 24{)0 ... 
są przestępne. Niepodzielne przez 400 bez reszty lata 
1700. 1800, 1900, 2100 ... są w kal. greg. zwyczajne. Sym
bol (00) sluży do przypomnienia, że mogą zachodzić te 
dwa przypadki. 

l Dni tygodnia 

N s Pi C ś W Po 
Po N s Pi C ś w 
W Po N s Pi C ś 
ś W Po N s Pi C 
c ś W Po N s Pi 
Pi C ś W Po N s 
s Pi C ś W Po N 

Liczba peln. stuleci 

05 06 
12 13 
16 
20 

07 08 09 10 11 
14 (15) 15 
17 18 19 
21 22 23 

l 1\liesiące l Data miesiąca 

I X l 8 15 22 29 
I IV VII 2 9 16 23 30 

IX XII 3 10 17 24 31 
VI 4 11 18 25 

II III XI 5 12 19 26 
II VIII 6 13 20 27 

V 7 14 21 28 

Niedziela Wielkanocna w XX stuleciu przypada 1900 + 

Tu odpowiednio symbole 
I i n odnoszą się do mie
sięcy: styczeń i luty prze
stępnych, zaś I, II, III ... XI, 
XII do miesięcy w latach 
zwyczajnych. Liczbę 15 peł
nych stuleci przed 5.X,1582 
należy brać z pozycji (15), 
zaś od ló.X.1582 z pozycji 15. 

Marzec K'viecień 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

+ 
13 40 51 67 10 37 59 02 07 23 61 04 15 31 47 Ol 17 39 55 09 03 41 63 00 11 27 54 08 19 35 62 05 

78 21 48 64 75 18 34 72 83 20 42 58 12 28 44 66 71 14 52 68 06 22 38 65 81 24 46 73 16 
43 

89 32 70 86 29 45 88 26 53 69 85 50 77 82 25 74 79 33 49 76 87 30 57 84 
97 91 56 94 99 80 96 93 36 90 95 60 92 

Swięta ruchome, zależne od Wielkanocy 
Niedziela Starozapustna 63u przed NWN 
Sroda Popielco\\·a 46 
Czwartek Wniebowstąpienia 
Niedziela Zielonych Swiąt 
Niedziela Trójcy Sw. 
Czwartek Bożego Ciała 

39 po NWN 
49 
56 
60 

B. Nar. I N. Adw. 

Po 3.XII 
w 2.XII 
ś l. XII 
c 30.XI 
Pi 29.XI 
s 28. XI 
N 27.XI 

98 

Jaki dzień tygodnia odpov.iada danej dacie? 
Aby otrzymać dzień tygodnia dla danej daty, od
najdujemy symbol dnia (N, Po, W ... ) na skrzy
żowaniu kolumny "liczba pelnych stuleci" z wier
szem "dwie cyfry ostatnie ... ". Następnie tego sa
mego symbolu poszukujemy w wierszu, w któ
rym zawarty jest dany miesiąc. Przypadnie on 
zarazem w pewnej kolumnie, w której posuwa
jąc się do wysokości daty miesiąca, otrzymamy 
symbol poszukiwanego dnia tygodnia. 

"'" l a> 

c: 
::o 
> 
z ..... 
> 
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d= R c;~)= 29, e = R ( 1 ~9 ) = 3. 

Data NWN przypada więc 23 kwietnia. Załączony kalendarz 
pozwala potwierdzić tylko, że 2000.IV.23 będzie niedzielą. 
Mo~na przypuszczać, że święta ruchome nic utrzymają się 

długo. Istnieje również tendencja związania dat miesięcy (zrów
nanych do 30 i 31 dni) z dniami tygodnia. 

KRONIKA 

Kometa lkeya-Seki (1965 f) 

Duże zainteresowanie wśród astronomów i nie-astronomów wzbudziła 
kometa Ikeya-Seki, odkryta 18 września ubieglego roku w Obserwato
rium w Tokio. Z elementów orbity wyznaczonych po kilku dniach ob
serwacji wynikało, że kometa przejdzie bardzo blisko Słońca i nie wy
kluczało się nawet możliwości zderzenia komety ze Słońcem. Rankiem 
21 października kometa przeszła przez perihelium w odległości około 
500 tysięcy kilometrów od powierzchni Słońca. 

W związku z tak znacznym zbliżeniem do Słońca kometa osiągnęła 
dużą jasność, a po przejściu przez perihelium była doskonale widoczna 
na niebie poludniowej pólkuli gołym okiem. Warkocz komety, początkowo 
niezbyt efektowny, rozwinął się pięknie zwłaszcza po przejściu komety 
przez pe1'ihelium. Przed wschodem Słońca 24 października widoczny był 
gołym okiem warkocz długości 5°, a na stacji obserwacyjnej w Areąuipa 
(w Peru) otrzymano fotografię warkocza długości 20° i szerokości 3°. 

Kometę odkryto jako słaby obiekt około 8 wielkości, ale w miarę zbli
żania się do Słońca jasność jej stale wzrastała i ocenia się, że w pobliżu 
perihelium kometa była obiektem -10 lub nawet -11 wielko ' ci gwia
zdowej! Tak znaczna jasność pozwoliła na przeprowadzenie licznych 
badań widma światła wysyłanego przez głowę komety, przy czym obser
wacje mogły być dokonywane także w dzień. Na spektrogramie otrzy
manym przez G. W. Prestona w Obserwatorium Licka (U.S.A.) w dniu 
22 października dostrzeżono linie emisyjne sodu, potasu, żelaza, niklu, 
miedzi i zjonizowanego wapnia. Widmo światła komety otrzymano także 
za pomocą spektrografu przeznaczonego do badania korony słonecznej 
w Obserwatorium Astronomicznym na szczycie Lomnicy w Tatrach Sło
wackich. Wszystkie obserwacje spektrograficzne potwierdzają obecność 
linii emisyjnych metali, nie stwierdzono natomiast żadnych pasm mole
kularnych. Widmo komety bardzo przypomina widma meteorów. W dniach 
19 i 21 pnździernika wystrzelono także w Stanach Zjednoczonych spe
cjalne rakiety z aparaturą przystosowaną do badania ultrafioletowego 
promieniowania komety. Uzyskane wyniki są dopiero w opracowaniu. 
Obserwowano też kometę za pomocą radioteleskopów. 

Widać z tego, że kometa Ikeya-Seki była systematycznie obserwowana 
w okresie zbliżenia do Słońca, nie uszły więc uwagi zmiany zachodzące 
w jądrze komety w chwHi największego zbliżenia i po pczejściu przez 
p rih lium. Podczas obserwacji wizualnych prowadzonych w Japonii 
21 października dostrzeżono na 33 minuty przed przejściem komety przez 
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perihelium wyraźne pęknięcie jądra na dwie części. Dalsze obserwacje 
z pierwszych dni listopada potwierdził fakt, że jądro komety rozpadło 
się na dwie lub nawet trzy części różnej jasności odlegle od siebie o kil
kanaście sekund luku. 

Kometa Ikeya-Seki jest już ósmą z rodziny obserwowanych komet, 
które minęły Słońce w odległości kilkuset tysięcy kilometrów od jego po
wierzchni. Poprzednie siedem komet widoczne były w latach: 166&, 1843, 
1880, 1882, 1887, 1945 i 1963. Wszystkie komety z tej grupy, wraz z ko
metą Ikeya-seki, obiegły Słońce ruchem wstecznym (tzn. w kierunku 
przeciwnym niż planety krążące wokół Słońca) po bardzo wydłużonych 
orbitach. Charakterystyczne jest, że oDbity wszystkich wspomnianych 
komet mają nie tylko jednakowe małe odległości periheliów, ale są także 
do siebie podobne pod względem kształtu i położenia w przestrzeni. Przy
puszcza się, że komety te powstały kiedyś z rozpadu jakiejś jednej pra
-komety i obie-gają teraz Słońce po bardzo wydłużonych elipsach z okre
sem kilkuset lat. Najjaśniejsze komety z tej grupy, widoczne d obrze 
gołym okiem, obserwowano w latach 1843, 1880 i 1882. Najbliżej Słońca, 
bo w odległości zaledwie 100 tysięcy km nad jego powierzchnią przeszła 
kometa Pereyra odkryta w 1963 r.*) Kometa z 1882 r. po przejściu przez 
perlheliurn rozpadła się na cztery części, które stopniowo odsuwały się 
od siebie wzdłuż orbity. 

Warto dodać, że kometa Ikeya-Seki ma niemal identyczną orbitę jak 
kometa z 1882 r., a i warunki widoczności obydwu komet były bardzo 
podobne. Nie jest więc wykluczone, że obserwowaliśmy tym razem po
wrót któregoś z czterech składników, na jakie rozpadła się kometa 
z 1882 r. Dokładne opracowanie wszystkich obserwacji obydwu komet 
i szczegółowe obliczenia przeprowadzone za pomocą maszyn elektronicz
nych pozwolą może wkrótce wyjaśnić tę sprawę. 

(Wg Circ. l. A. U. 1922-39) 
G. Sitarski 

Międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom naukawym wyko
rzystującym obserwacje sztucznych satelitów Ziemi 

(Budapeszt, 14-20 października 1965 r.) 

Odbywane corocznie konferencje naukowe poświęcone obserwacjom 
i wykorzystaniu obserwacji sztucznych satelitów Ziemi pomyślane są 
wprawdzie jako przegląd dorobku naukowego państw obozu socjalistycz
nego, jednak w konferencji budapeszteńskiej obok 21 delegatów ZSRR, 
3 Bułgarów, 7 Niemców (z NRD), 4 Polaków, 5 Rumunów, 6 delegatów 
Czechosłowacji i 14 Węgrów miejsca na sali obrad zajęli po dwóch Wło
chów i F-rancuzów, jeden Fin, jeden Holender, jeden Szwed i jeden Ame
rykanin. Podkreślić należy obecność naukowców o światowej sławie: 
prof. prof. A. G. Masiewicz, l. D. Zongolowicz, K. Christow i F. Link. 

Tematyka była podobna do tematyki konferencji ryskiej (patrz Urania 
nr 7/8, 1965), tj. również i tu na czoło wysunęły się problemy badań gę
stości atmosfery i triangulacji satelitarnej. Nieco szerzej niż na konfe
rencji ryskiej zostały potraktowane problemy obserwacji fotometrycznych 
i radiowych, natomiast nie było referatów dotyczących służby efemery
dalnej. 

*) "Urania" 1963, nr 12, str. 339. 
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Jednym z najciekawszych referatów dotyczących badań atmosfery 
i wykorzystania do tych badań obserwacji wizualnych wykonanych wg 
programu INTEROBS, by l referat prof. I. D. ż o n g o l o w i c z a. W refe
racie tym autor podal metodę wyznaczania wszystkich elementów orbity 
satelity na podstawie obserwacji bazowych, a także pewne wskazówki 
dotyczące wykorzystania tych elementów i ich zmian do badania gęsto
ści i zmian gęstości górnych warstw atmosfery. Wśród wniosków i zale
ceń prof. żongolowicza najważniejszym jest chyba stwierdzenie, że zna
jomość okresu obrotu satelity, wyznaczanego możliwie często drogą obser
wa-cji bazowych i na przestrzeni możliwie najdłuższego interwału czasu, 
jest najcenniejszym materialero wyjściowym dla badań dotyczących gęsto
ści atmosfery. 

Referatem ilustrującym niejako wykor ystanie obserwacji satelitów 
do badań gęstości atmosfery byl referat N. . Slowoch o to w ej "Wa
riacje gęstości atmosfery w latach 1960-1953, otrzymane na podstawie 
zmian orbit SSZ". Autorka przedstawiła metodę wyznaczania zmian gę
stości atmosfery i zwróciła uwagę na fakt, iż badanie zmian gęstości jest 
problemem łatwiejszym niż wyznaczanie samej gęstości. We wzorach 
wyrażających związek pomiędzy gęstością atmosfery a zmianami elemen
tów orbity satelity występuje bowiem pewien współczynnik, tzw. współ
czynnik oporu atmosferycznego, który zależy między innymi od masy sa
telity, jego kształtu i powierzchni przekroju poprzecznego do kierunku 
ruchu orbitalnego satelity. Wyznaczenie tego współczynnika jest prak
tycznie niemożliwe, głównie z powodu braku informacji co do .aktualnej 
orientacji satelity w przestrzeni. Można jednak, przyjmując stałość tego 
współczynnika (powoduje to czywiście pewien bląd), wyznaczyć stosunek 
gęstości atmosfery w momencie t 0 do gęstości w momencie t;. Przy takim 
postępowaniu eliminuje się nieznany współczynnik oporu atmosferycz
nego. 

Badania N. P. Słowochatowej dotyczyły wysokości od 200 do 301) km. 
Potwierdzily one istnienie dobowych zmian gęstości atmosfery w okresie 
minimum aktywności słonecznej. Amplituda zmian waha się od 200° o 
na wysokości 300 km, do 10-20°/o na wysokości 200 km. Na wysokości 
300 km stwierdzono ponadto spadek gęstości atmosfery o ok. 20°/o w okre
sie od 1960-1962. 

W zakresie problemu triangulacji satelitarnej przedstawione zostały 
wyniki szeregu prac dotyczących orientacji światowego systemu geode
zyjnego (K. Arnold, C. Popovici), wyznaczenia azymutu Bukareszt-Ryga 
za pomocą tzw. kół jednoczesności (A. Dinescu), wyrównywania sieci 
triangulacji satelitarnej (W. Dobaczewska- W. Baran, W. Pachelski). 
Zdaniem piszącego te słowa na szczególną uwagę zasługuje referat W. Ba
rana na temat wyrównywania i doklad n ości tzw. tri l a t er a c j i s a t e-
1 i t ar n ej. O ile te1'min "triangulacja" można scharakteryzować jako 
metodę wyznaczania współrzędnych punktów poprzez pomiar odpowied
nich elementów kątowych lub kierunków, to termin "trilateracja" ozna
cza metodę wyznaczania współrzędnych punktów drogą pomiaru elemen
tów liniowych. Trilateracja satelitarna jest więc metodą wyznaczania 
współrzędnych punktów, w której elementami mierzonymi są odległości 
od stacji obserwacyjnej do satelity (tzw. odległości topocentryczne). 

Aby można było wyznaczyć metodą trilateracyjną chwilowe przeshzen
ne współrzędne prostokątne satelity, koniecznym jest wykonanie przy
najmniej trzech synchronicznych pomiarów odległości topocentrycznych 
satelity z trzech takich punktów na powierzchni Ziemi, których wspól-



50 URANIA 

rzędne są znane. Autor wykazał jednak, że przy znajomości poleżenia 
węzła i nachylenia płaszczyzny orbity względem równika, współrzędne 
satelity można wyznaczyć na podstawie synchronicznego pomiaru dwóch 
odległości topocentrycznych. Autor zauważył dalej słusznie, że jakkol
wiek pqmiary odległości topocentrycznych satelity są w chwili obecnej 
(przy zastosowaniu techniki radarowej lub przy wykorzystaniu efektu 
Dopplera) mało dokładne, zaś synchronic~ność obserwacji z kilku stacji 
trudną do spełnienia, to jednak, być może w niedalekiej przyszłości, za
stosowanie techniki laserowej prawdopodobnie znacznie podniesie dolklad
ność pomiaru, jak również praktycznie umożliwi wykorzystanie tej tech
niki dla celów trilateracji satelitarnej. Temat poruszony przez W. Barana 
jest niewątpliwie tematem przyszłościowym, a jego pracę można chyba 
bez przesady uznać za pionierską. 

Program konferencji przewidywal również odbycie jednego z posie
dzeń w miejscowości Baja, położonej na poludniu Węgier, nad Dunajem. 
Po zwiedzeniu obserwatorium astronomicznego i stacji obserwacyjnej 
SSZ, uczestnicy wysłuchali referatu M. Steinbacha z firmy "Carl Zeiss -
Jena" na temat konstruowanej przez niego kamery. Kamera ta, której 
prototyp został już zbudowany, pozwala na pełną automatyzację pmcesu 
obserwacyjnego i daje dokładności lepsze niż kamery Baker-Nunn. 

W końcowej fazie obrad ustalono tennin i miejsce następnej konfe
rencji: Potsdam, październik 1966 r. 

Wojciech Pachelski - Warszawa 

Ziemia świeci ze zmienną jasnością 

Ziemia obserwowana z przestrzeni kosmicznej świeci 1) każdego dnia 
z inną jasnością. Informacji tej dostarczyła amerykańska sonda Mari
ner-2, która w roku 1962 przeleciała w pobliżu Wenus. Mariner-2 mi-al 
skierowaną na Ziemię komórkę fotoelektryczną dla zachowania właściwej 
orientacji w przestrzeni. Jej pomiary dotyczące jasności Ziemi odebrano 
drogą radiową a ich analiza została niedawno opublikowana w Journal 
of Geopllysical Research przez Roberta L. W i l d e y a z Obserwatorium 
na Mount Palomar. Dzienny szczyt jasności występowal wówczas, gdy 
widoczny dla pojazdu kosmicznego obszar lądu był największy. Zdarzało 
się to wtedy, kiedy pojazd mial przed sobą punkt na Oceanie Atlantyckim 
leżący na pólnoc od wschodniego krańca Ameryki Poludniowej. Ziemia 
była najciemniejsza gdy pojazd mial przed sobą największy obszar wo
dy- środkowy Pacy fik. Pojazd kosmiczny przekazał także informacje 
o cyklu jasności trwającym 5-6 dni od maksimum do maksimum. Nau
Jwwcy nie portrafią dotychczas podać przyczyn tej cykliczności, ale uwa
ża się , że dzienne różnice są spowodowane tym, iż chociaż woda lepiej 
odbija światło niż ląd, to jednak nie rozprasza światła tak wydajnie. 
W związku z tym obszar wodny wydaje się jaśniejszy po środku a ciem
niejszy na brzegach, tak jak jest to w przypadku polerowanej kuli łoży
skowej. Obszar lądu o nierównej powierzchni rozprasza światło i jest 
dlatego wszędzie niemal jednakowo jasny podobnie jak Księżyc. Rów
nież chmury, które dobrze odbijają światło, znajdują się częściej nad 
lądem niż nad wodą. 

Wg Horyzonty Nauki nr 3 
Tadeusz Grzeslo - Kraków 

1) Oczywiście odbitym światłem słonecznym (przyp. Red.). 
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Czy komety pochodzą spoza układu planetarnego? 

G. A. C z e b o t ar e w w artykule pt. "O granicach układu słonecz
nego" (Astronomiczeskij Zurnal, 1964 r. nr 5) rozpatruje ruch komety na 
krańcach układu słonecznego przyjmując za ciało centralne Słońce, a za 
ciało perturbujące ruch komety - jądro Galaktyki. Obliczenia przepro
wadzono dla pięciu różnych wariantów orbit zakładając, że półoś wielka 
a 0 w momencie początkowym równa się odpowiednio 250 000, 230 000, 
200 000, 150 000 i 100 000 jednostek astronomicznych. W każdym z wymie
nionych pięciu przypadków rozpatrzono ruch prosty i wsteczny 2). 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń autor dochodzi do wniosku, że 
ruch trwały (tj. taki, podczas którego orbita komety pozostaje eliptyczna 
w czasie kilku kolejnych obiegów wokół Słońca) możliwy jest wtedy, 
gdy promień orbity jest co najwyżej równy 230000 j.a. w przypadku 
ruchu prostego, oraz gdy promień orbity jest co najwyżej równy 100 000 
j.a. w przypadku ruchu wstecznego. 

Specjalnie ciekawy jest przypadek komety poruszającej się ruchem 
prostym po orbicie, której wielka półoś w momencie początkowym jest 
równa 230 000 j.a. W tym przypadku przebadano ruch komety w prze
ciągu 217 milionów lat. W tym interwale czasu kometa dokonuje kilku 
obiegów wokół Słońca po orbicie eliptycznej, po czym zbliża się do SłOJ"tca 
na odległość zaledwie 30 j.a. Dalszy los komety zależy od zakłóceń, jakie 
w jej ruchu spowodują planety. W wypadku znacznego zbliżenia do któ
rejś z wielkich planet kometa może przejść na krótkookresową orbitę 
okołosłoneczną. Maria Pańków - Chorzów 

Zmienna V Sagittae 

Odkryta w r. 1902, zmiema]ąca swą jasnosc w granicach od 9111 ,5 do 
13111,9 gwiazda zmienna V Sagittae przez długi czas opierała się wszel
kim próbom klasyfikacji. Jej chaotyczna krzywa blasku była przeważ
nie rozkładana na dwie składowe: małe fluktuacje jasności rzędu 1-2 
wielkości gwiazdowych w ciągu kilku dni i powolne zmiany rzędu 
3 WlCikości, zachodzące w czasie 100-600 dniowego cyklu. 

W Obserwatorium Licka przeprowadzono gruntowne b<Jdania spektro
skopowe i fotoelektryczne tej zmiennej. Badali ją: G. H. H er b i g 
i G. \V. Presto n oraz polscy astronomowie goszczący w tym obserwa
torium -- J. Smak i B. P a czyń ski. Odkryli oni, że całkowitą 
krzywą zmian blasku można rozłożyć na trzy składowe. Pierwsza składo
wa przedstawia okresową zmianę jasności o amplitudzie 4111,3 i okresie 
Od,514 195 i jest charakterystyczna dla gwiazdy zmiennej zaćmieniowej. 
Druga - to nagle, chwilowe pojaśnienia większe niż 3 wielkości gwia
zdo\\ e, spowodowane zapewne przez eksplodujące wytryski materii je
dnego ze składnikó..,.,.-, poruszające się z prędkością 400 do 500 km/sek 
i otaczające chwilowo cały system. Trzecią składową tworzą małe Iluk
tuacje trwające kilka dni. Gdy system jest slaby, nakładają się one na 
niewielkie zmiany w okresie około l godziny. 

Fotometryczne pomiary V Sagittae wskazują na to że należy ona do 
typu gwiazd nowopod,,bnych, jak DQ Herculis, SS Cygni, czy VV Puppis. 
Podobnie jak i one ma w swoim widmie szerokie linie emisyjne wodo-

~) Ruchem prostym komety nazywamy ruch wokół Słońca zgodny 
z kierunkiem obiegu planet, ruch wsteczny zachodzi natomiast w kie
runku przeciwnym (przyp. Red.). 

, 
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ru, jednak ogólny wygląd widma V Sagittae jest podobny racZ€j do 
widma gwiazd typu Wolfa-Rayeta. Występują tam szerokie, jasne linie 
jednokrotnie zjonizowanego helu, dwu i pięciokrotnie zjonizowanego 
tlenu oraz azotu zjonizowanego trzy i cztery razy. Ponadto w ultrafiole
cie dają się zauważyć pewne linie dwukirotnie zjonizowanego tlenu, wy
nikające z procesu fluorescencji, znanego nam z mgławic planetarnych. 
Wymienione tu Hnie są najostrzejtsze w widmie V Sag.ittae, która jest 
gwi,azdą podwójną spektroskopowo o okresie takim, jak zmienna za
ćmieniowa (tj. Od, 514 195). 

Skladnik przysłonięty w glówn\}'m minimum ma temperaturę po
wierzchniową około 44 000°K i masę równą 0,74 mas Słońca, drugi na
tomiast składnik ma masę większą, równą 2,8 mas Słońca, i jest chło
dniejszy: jego temperatura po~ierzchnio:wa wynosi 22 000°K. Odległość 
uikladu V Sagittae od Słońca, jest szacowana na . 9 000 lat światła. 

Astronomowie, którzy "'rozpracowali' ' układ V Sagittae sądzą, że jest 
to przykład ciasnego układu podwójnego w początkowym stadium ewo-

' lucji. · 
Wg Sky and Telescope Vol. XXX, nr l. 

Piotr F!in - Kraków 

Nowy fotograficzny atlas Księżyca 

W 1965 r. wydano nowy fotograiiczny atlas Księżyca pt. Photographic 
Atlas of the Moon, który na zamówienie wydawnictwa "Academic Press 
Inc." (New York and London 1), wydrukowany został w Czechosłowacji. 
Atlas ma format 25X35 cm, a składa się z dwu części: tekstu i zdjęć 
fortograficznych. T~ekst opracowany jest przez prof. Z. Kop a l a i T. W. 
Rac k h a m a (University of Manchester). Natomiast przedmowę napi
sal J. Ros c h, dyre~tor obserwatorium na Pic d u Midi w Pirenejach. 
W części opisowej podano ogólne wiadomości o Księżycu i o topogra
ficznych utworach jego powier2lchni. Omówiono również przypuszczalne 
ich pachodrenie (ze stanowiska współczesnej selenologii), a specjalny 
rowział poświęcono :lbtografii Księżyca. 

Druga część atlasu składa się z doskonałych wjęć Księżyca, które 
otrzymano przy pormocy refra1ktora o średnicy 60 cm i ogniskowej 
1822 cm w obserwatmium na Pic du Midi (2862 m n. p. m.). Negatywy 
opracowane zostały prrez J. Kle p e s tę z Pragi i T. W. R a ck h a m a 
z Manchesteru. Na ~ażdym zdjęciu podana jest data oraz czas ekspo
zycji, wiek Księżyca, dane libracyjne i colongitudo 2). (Reprodukcje nie
których zdjęć, wykonane przez Autora, podajemy na okładce niniejszego 
zeszytu. - Red.) 

Część fotograficzna podzielona została na cztery działy. Pierwszy 
z nich zawiera 20 wjęć faz Księżyca w podziałce l : 12 500 000. Można 
na nich prześledzić cały cykl księżycowy; od wąskiego sierpa w wieku 
5 dni, poprzez · pełnię aż do wąskiego sierpa w wieku 27 dni. Dział drugi 
obejmuje 133 zdjęcia w podziałce l: 2 000 000 (l mm= 2 km), przedsta
wiające poszczególne krainy księżycowe po wschodzie i przed zachodem 
Słońca. Dział trzeci zawiera wjęcie Księżyca w peŁni, podzielone na 6 

1) Atlas ten eksponowany był na os,ta1mich "Międzynarodo"vych Tar
gach Ksią2Jki" w Warszawie. 

2 ) Długość selenografiezna terminatora na księżycowym równiku, li
czona od 0° do 360° na wschód od środka tarczy Księżyca. 
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sekcji. Jest to właściwie fotograficzna mapa Księżyca, na której zazna
czono 100 jasnych punktów według katalogu S. M. Kozi k a (Katalog 
i schematiczeskaja Karta izbrannych lunnych obiektow dlja polnolunija, 
AN ZSRR, 1960). Wreszcie dział czwarty obejmuje 56 zdjęć szczególnie 
int resujących okolic powier2lchni Księżyca, przedstawionych w różnych 
podziałkach i przy różnym oświetleniu. Oczywiście znalazła się tu także 
seria złożona z 9 zdjęć otrzymanych przy pomocy ameryikańskiej sondy 
"Ranger 7". 

Na końcu atlasu zamieszczony jest spis nazw poszczególnych utworów 
księżycowych: kraterów, kopców, przylądków, łańcuchów górskich, bruzd, 
dolin, zatok, jezior i mórz. Luźno zaś dołącwna jesrt przeglądowa, ale 
bardzo szczegółowa mapa Księżyca, którą na podstawie zdjęć z Pic du 
Midi opracował inż. A. R ii k l z Pragi. Mapa ta zawiera dokładną no
menklaturę utworów księżycowych, siatkę współrzędnych w projekcji 
ortograficznej oraz w układzie współrzędnych prostokątnych (osią X jest 
równik, osią Y zerowy południk). Mapa ułatwić ma identyfikację po
szczególnych utworów przedstawionych na wjęciach, ponieważ na każ
dym z nich podane są współrzędne selenograficzne danego fragmentu 
powierzchni Księżyca. 

Możliwe, że atlas ten wydany zostanie również w wersji czechosło
wackiej. 

St. R. Brzostkiewicz 

Planetoida Roemera 
Elizabeth R o e m er, słynna z wielkiej liczby odnalezionych przez 

nią komet przy pomocy 40 calowego (100 cm) reflektora U. S. Naval 
Observatory, ostatnio została uhonorowana za liczne odkrycia komet 
tym, że jedna z planetoid została oznacwna jej nazwiskiem. 

Jest to planetoida 1657, odkryta 6 marca 1961 roku przez Faula W i l
d a z Obserwatorium w Bernie (Szwajcaria). 

(Wg Sky and Telescope, t. XXIX, nr 6) 
Janusz Samojlo 

Obserwacje widma błyskowego poza zaćmieniem 
Niedawno A. K. P i er c e w Obserwatorium Narodowym na Kitt Peak 

(USA) sfotografował widmo dolnych warstw chromosfery, umieszczając 
szczelinę spektrografu dokladnie na brzegu tarczy Słońca. Otrzymane 
zdjęcia obejmują około 3400 linii emisyjnych w przedziale widma od 3700 
do 9000 A. Większość linii pochodzi od zjonizowanych atomów rzadkich 
pierwiastków (Ce II, Nd II, Pr II, Dy II), część zaś od innych pierwiast
ków (Ca, Fe II, Ti II, Sc II, La II). Niektóre linie wykazują załamania 
i deformacje, co widocznie wywołane jest włóknistą strukturą dolnych 
warstw chromosfery. Na tej samej bowiem kliszy inne linie, które praw
dopodobnie pochodzą od atomów z głębszych warstw chromosfery, mają 
normalny wygląd. 

St. R. Brzostkiewicz 

Errata 
w numerze listopadowym "Uranii" na str. 318 w tabeli "Dni w tygodniu" kalen

darza wiecznego L. \Vebera, na skrzyzowaniu kolumny e z wierszem d, zamiast: 
Pk (piątek), powinno być: Pn (poniedzlalek). Co gorsze, w części nakładu druk tej 
strony (jak również str. 323) wypadł tak fatalnie, że utrudnia odczytanie tekstu. 
Za biedy przepraszamy Autora i Czytelników. 
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KRONIKA PTMA 

Odbudowa Obserwatorium Astronomicznego w Częstochowie 
(Komunikat Zarządu Oddziału PTMA w Częstochowie) 

Obserwatorium Astronomiczme w Częstochowie powstało w r. 1929, 
w przerobionym pawilonie powystawowym po Wystawie Przemysłowo
Rolniczej z r. 1909. Obserwatorium leży na terenie Parku Staszica pod 
Jasną Górą. Założycielem był Bonawentura M e t t l er, posiadający stu
dia astronomiczne we Francji pod kierunkiem sławnego Kamila F l a m
m ar i o n a (patrz Urania 1961, nr 4, str. 120). 

Obserwatovium było czynne przed wojną oraz przez kilka lat po wo j
nie. Pozbawione przez długi szereg lat poważniejszego remontu, ulegało 
stopniowej ruinie. Wysiłki kolejnych Zarządów Oddziału PTMA w celu 
zdobycia środków na remont budynku pozostawały bez rezultatu. 

W r. 1962 funkcję prezesa Częstochowskiego Oddziatu PTMA objął 
doc. dr inż. Roman Ja n i czek, stawiając szerokie zadanie gruntownej 
przebudowy Obserwatorium. Zaplanowano założenie dwóch stropów żel
betowych w celu uzyskania tr zech kondygnacji w miejsce pustego do
tychczas pawilonu. Fostanowiono przeprowadzić przeszlo stumetrowe cią
gi dla przyłączenia budynku do miejskiej sieci wodociągowej i ka nali
zacyjnej. Zaopatrzenie w energię elektryczną wymaga założen ia kabla 
długości 240 metrów. Prez s doc. Janiczek nakłonil dyrekcję i pracowni
ków Biura Projektów "Miastoprojekt-Częstochowa". do wykonania po
trzebnej dokumentacji w czynie społecznym (Urania 1964, nr 9, str. 250) . 
Pełną dokumentację projektowo-koiSztorysową odebrano dnia 4 grudnia 
1964 r. Łączny kosz-t robót budowlanych i instalacyjnych według sumy 
czterech kosz.torysów wynosi 336 tys. zł . 

Walne Zebranie Członków Częstochowskiego Oddziału PTMA, zorga
niwwane przy współudziale Władz PMRN odbyło się dnia 4 lutego 1965 r. 
w sali obrad PMRN. Przewodniczący PMRN, ob. Tadeusz Kowa l ski, 
zadeklarował 100 tys. zł z funduszu popierania czynów społecznych 
(w kilka miesięcy później dodał do tego jeszcze 100 tys. zł z budżetu 
miasta). Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Wodociągowo-Kanalizacyjnych, 
inż . Mieczysław My ś l i w i e c, podjął się imieniem prowadzonego przez 
siebie przedsiębiorstwa wykonania robót wodociągowo-kanalizacyjnych 
w czynie społecznym. Wamość robót według kosztorysu wynosi 43 tys. zł. 

Zarząd Oddziału PTMA w składzie: prezes doc. R. Ja n i czek, wice
prezes mgr Jerzy Rud e n k o, sekretarz mgr inż. Witold P y dziń ski, 
skarbnik prof. Barbara K i er a t oraz kol. Stefan P l u s a - stanął przed 
problemem realizacji zadania odbudowy Obserwatorium. Należało przy
gotować budynek do oddania przedsiębiorstwu wykonującemu remont. 
Mgr Rudenko przewióil: do specjalnego pomieszczenia na terenie Foli
techniki Częstochowskiej bezpłatnie dostarczonym samochodem Folitech
niki lunetę wraz z montażem oraz cały księgozbiór, który następnie 
oczyścił i uporządkował. Inż. Pydziński zorganizował bezpłatne przewie
zienie umeblowania z budynku Obserwatorium do tymczasowego po
mieszczenia w PMRN. Kol. Plusa, który jest technikiem budowlanym 
i studentem Politechniki, oraz jego koledzy: Marian Kos e l ski, Jerzy 
K o w a l i k, Ryszard P i g oń, Marek P r z e n i o s l o, Andrzej S z c z e
pański, Jerzy Więc k o w ski i Stanisław Wron a (wszyscy człon
kowie PTMA) w ciągu kilku dni wykonali własnoręcznie - jako czyn 
społeczny - konieczne roboty rozlbiórkowe wewnątrz budynku. Roze
brano zniszczone podlogi na parterze i na górze pod kopulą Obserwa-
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torium oraz strap i ściany pokoiku wewnątrz budynku. Oczyszczono uzy
skane z rozbiórki cegły. 

Roli inspektora nadrot-u podjął się bezpłatnie inż. Andrzej M u s z y ń
s ki z miejs<XJ'Wego DBOR. Inwestorem formalnie jest PMRN - Wy
dział Budżetowo-Gospodarczy. 

Po wielomiesięcznych poszukiwaniach i interwencjach oraz po szeregu 
konferencji, często wprost dramatycznych, w których uczestniczyli na 
przemian wszyscy członkowie Zarządu Oddziału, zapadła wreszcie 
w PMRN dnia 30 września 1965 r. decyzja, że roboty budowlane we
wnątrz budynku Obserwatorium o wartości ok. 200 tys. zł wykonywać 
będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. Wstępne roz
mowy były już przeprowadwne w lipcu 1964 r. W dniu 5 października 
1965 r. MPRB rozpoczęło roboty. Z inicjatywy doc. Janiczka Folitechnika 
przekazała na te prace - jako płatnych praktykantów - sześciu stu
dentów pierwszego roku, opłacanych przez MPRB. Również z jego ini
cjatywy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przerrnyslowego 
obiecało pomoc przez odpłatne dostarczenie potrzebnych materiałów, 
a zwłaszcza stali zbrojeniowej do żelbetu. 

Prace przy remoncie kopuły zostały ulokowane przez doc. Janiczka 
w dwóch Zakładach Katedry Technologii Budowy Maszyn Folitechniki 
Częstochowskiej (mgr inż. L. S a m s o n o w i dr inż. R. Z w o l i ń s ki). 
Nowe urządzenia do obrotu kopuły już się wykonuje na podSitawie pro
jektu, wykonanego bezpłatnie przez kol. Janusza K ę drę. Klapy dla za
mykania szpary obserwacyjnej projektuje (również bezpla,tnie) kol. Marek 
Prze n i o s l o. Koszt robót wykonywanych przez oba Zakłady Folitech
niki wyniesie ok. 30 tys. zł, nie licząc kosztów dokumentacji oraz pew
nych robót pomocniczych warsztatowych i przy montażu wykonywanych 
czynem społecznym przez kolegów, członków PTMA, studentów Foli
techniki. 

W ciągu miesiąca listopada 1965 r. mają być wykonane oba podłącze
nia do sieci wodociągowo--kanalizacyjnej. Praca ta została zadeklarowana 
jako czyn społeczny. Pomagać przy tym będą bezpłatnie uczniowie z miej
scowej Szkoły Budowlanej (dyr. S. K ę d z i a). 

W przyszłym roku pozostaną do WY'konania następujące prace: Roboty 
budowlane WY'kończeniowe (wykonawca MPRB), instalacje wodociągowo
kanalizacyjne wewnętrzne (dokończenie czynu społecznego PRWK), insta
lacje elektryczne wewnętrzne (Częstochowskie Kierownictwo Robót Gli
wickiego Przeds. Instalacji Elektrycznych), doprowadzenie kabla elek
trycznego (wyłoniły się trudności w zdobyciu właściwego typu kabla) 
oraz urządzenie i wyposażenie pracowni, pokoi i obserwatotium. 

Chociaż przy odbudowie dużo robi się czynami społecznymi, trzeba 
się liczyć z tym, że do zakończenia prac może zabraknąć około 150 tys. zł. 
Powstaje jedynie mieć nadzieję, że PMRN znajdzie środki i na ten cel. 

Zadanie odbudowy Obserwatorium Astronomicznego w Częstochowie
zadanie, którego podjął się Zarząd Częstochowskiego Oddziału PTMA, 
wymaga ze strony wszystkich członków Zarządu stalej aktywności. Bez 
przerwy codziennie trzeba coś załatwiać, interweniować, pi ać, telefono
wać, spraJWdzać. Jeśli obecny energiczny i aktywny Zarząd pokona wszyst
kie trudności, może uda się o!Jworzyć nowe, gruntownie przebudowane 
Obserwatorium w roku 1966, w którym przypada stulecie urodzin jego 
założyciela - B o n a w e n t u r y M e t t l e r a. 

Prezes Odddziału Częstochowskiego PTMA 
Roman Janiczek 
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KRONIKA HISTORYCZNA 

M. W. Łomonosow - wybitny astronom (1711-1765) 

W ubiegłym roku minęla 200 rocznica śmierci Michała Wasiljewicza 
Łanionosowa - W}"bitnego przedstawicieLa rosyjskiego Oświecenia -
przyrodnika, historyka, filologa, filozofa a nawet poety. Urodzony 
w 1711 roku, w latach 1731-1735 odibywal: Łomonosow studia na Sło
wiańsl~o-Gredw-Łacińskiej A:Jmdemii, otr;zymruj,ąc wyksz.talcenlie .filo
logiczne. W Latach 1736-1741 przebywał w Niemczech. Po poWII"ocie do 
kraju został mianowany adiunktem a w roku 1745 profesorem oraz 
członkiem Akademii Nauk w PetersbUlrgu. Tym samym był Łomono
sow pierwszym z Rosjan członkiem tejże Akademii. W roku 1758 objął 
kierownictwe departamentu geograficznego Akademii NaUJk i kierował 
p11acami nad wydaniem nowego geograficznego atlasu Rosji, który jednak 
nie został ukończony. Opracowcd nowe metody nawigacji morskiej, 
obliczenia WSIPÓłrzędnych geograficznych położenia statku na otwart}"m 
morzu (skonstruował do tego celu nowe iootrumenty). Zajmował się 
prócz tego pomiarami siły cią,żenia omz studiowal zagadnienie przy
pływów i odpływów mórz. 

Łomonosow był autorem pomysłu doty;czącego nowej konstrukcji 
teleskopów zwierciadlanych. Skonstruowane w XVII w. przez Newtona 
oraz Gtregory'ego reflektory wykazywały peW!Ile wady. Pasiadaly one 
bowiem obok ZJWierciadła głównego skośnie umies:z.czone zwierciadło 
pomocnicze, które odchyLało na bok promienie świetlne, gdzie umoco
wany był okular. Zwierciadło pomocnicze powodowaŁo dodatkowe straty 
światla oraz pogarszaŁo obraz w reflektorze. W reflektorze skonstruowa
nym przez Łomonosowa zwierciadło główne umieszczone zostało nieco 
skośnie w stosrmku do osi optycznej, tak że zwierdadlo pomocnicze 
stało się z.będne. Dzięki tej inowacji wzrosła jakość optyczna teleskopu. 

Astronomiczna działalność Łomonosowa rozwinęła się s2;czególnie 
w związku z udziałem rosyjskich naukowców w obserwacji przejścia 
Wenus na tle tarczy slonecmej w dniu 6 czerwca (według starego ro
syjskiego kaLendarza 26 maja) 1761 roku. Rzadlkie to zjawisko wstało 
po raz pierwszy zaobserwowane w roku 1639 przez angielskiego astro
noma Horrocks'a. Zaproponowana przez niego me.toda dokładnego wy
znaczania paralaksy Słońca z obserwacji przej'ŚĆ z różnych punktów 
kuli ziemskiej została z kolei ugruntowana przez Halley'a. Poprawienie 
wartości paralaksy Słońca, uzyskanej w roku 1672 w Rzymie przez 
Cassiniego, a tym samym wartości jadnostki astronomicznej, stało się 
aktualnym zadaniem podczas przejścia Wenus przez tar.czę Słońca 
w roku 1761. Organizacją rosyjskich ekspedycji zajmował się Łomo
nosow. W.tożyl wiele tvudu w Wy!bór wlaśdwych punktów obserwacyj
nych, w przygotowanie obserwatorów oraz zabezpieczenie im wyposaże
nia w pierwszorzęd11e, na ówczesne czasy, instrlllmenty. Sam Łomono
sow obserwował przejiście Wenus na tle tarczy Sł-ońca w roku 1761 ze 
swojego prywatnego Obserwatorium Asbronomicznego w Petersburgu. 
Udało mu się przy tym dokonać godnego uwagi odkrycia. Zauważył 
bowiem, że przy pierwszym pozornym dv1Jk.in.ięciu brzegu Wenus· z tar
czą słoneczną, a później także przy tzw. ostatnim 'kontakcie, krążek pla
nety otoczony był świetlną obwódką. Zjawisko to slU!Sznie tlum!łJCzyl 
załamaniem św·uatla słonecznego w gęstej atmosferze Wenus. 

Łomonosow pracował ponadto nad konstrukcją instrumentu do po-
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miarów jasności gwiazd (tzw. fotometru). Widzial bowiem możliwość 
określenia na tej drodze odległości oraz średnic gwiazd. 

Te prace Lornonosowa sprawily, :he wszedł' on do historii nauki jako 
jeden z najwybitniejszych astronomów rosyjskich XVIII w. 

Jan Kasza - Ruda ślqska 
Torquetum Mikołaja z Kuzy 

W notatce pt. Franko z Polski (Urania 1963, str. 84-85) podałem, że 
torquetum M i kol aj a z Ku z y (1401-1464) pochodzi z 1434 r. (rok 
ten jako datę powstania tego instrumentu podają niektórzy historycy 
astronomii). Na temat ten otrzymałem list od dra Karola F i s c h er a 
z Pragi, w którym opisuje on ciekawe dzieje tego instrumentu. 

Dr Fischer pisze, że torquetum znajdujące się dziś w muzeum w Cues 
nad Mozelą jest znacznie starsze, pochodzi bowiem z XIII w. z obserwa
torium astronomicznego A l f o n s a X (1226-1284). Torquetum to wraz 
z arabskim globusem, astrolabium i wieloma rękopisami, otrzymał w da
rze król czeski Przemyśl O t t ok ar II (1230-1278) od swego ku
zyna króla Leonu i Kastylii Alfonsa X. Zaś podczas wojen husyckich 
król Zyg m u n t L u k s e m b u r ski (1361-1437) po klęsce pod Witka
wern w 1420 r. zbiory te wraz z insygniami królewskimi wywiózł z Czech 
do Norymbergii. Tam sytuacja finansowa zmusiła go do sprzedania zbioru 
i w 1444 r. torquetum odkupił kardynał Mikołaj z Kuzy. 

Z tego wyciągnąć można wniosek, że torquetum Mikołaja z Kuzy 
wykonane zostało nie na podstawie traktatu Frank o n a z P o l s ki 
z 1284 r., ale raczej konstrukcja jego oparta jest na opisie astronoma 
i matematyka arabskiego z VIII w. A b u M u s s a D ż a f ar a l S o f i, 
zwanego również G e b r e m. 

St. R. Brzostkiewicz 

Z KORESPONDENCJI 

M. Kopernik - "alemanus" podczas okupacji Włoch przez Niemców 
w drugiej wojnie światowej 

Jeden z wrześniowych zeszytów włoskiego 
tygodni'ka Epoca poświęcił wiele miejsca wie
kopomnemu dziełu K<JiPernika, wspominając 
również młodzieńcze lata studiów jego w Kra
.kowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze, a U:kże 
okres dojrzałych lat, spędzonych w Lidzbarku 
i Fromborku. Artykuł zdobią reprodukcje 
dawnych rysunków i plansz nowoczesnych -
wśród nich część wielobarwnych. 

Artykuł ten wywołał żywe zainteresowanie 
czytelników włoskich, jak to wynika z kore
spondencji, skierowanej do redakcji Epoca. 
Mianowicie zapytywano, czy Uniwersytet Bo
loński uczcił w zaszczytny sposób historyczny 
pobyt Kopernika na ziemi włoskiej . Otóż z od
powiedzi redaktora dowiadujemy się, że na 
terenie Uniwersytetu w Bolonii znajduje się 
piękny pomnik Mikołaja Kopernika (fot.), któ
rego inskrypcja doznała podczas okupacji 
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Włoch przez Niemców zmiany pierwotnego określenia narodowości Ko
pernilta "polonus" na "alemanus". Jednak zaraz po wojnie przywró
cono pomnikowi pierwotny wygląd i właściwy napis "p o l o n u s". 

A jednak dotąd jeszcze błąkają się baŁamutne wersje anglosaskie, nie 
mówiąc o niemieckich, o germańskim pochodzeniu ("german astronomer") 
naszego wielkiego astronoma. 

Felicjan Kępiński- Warszawa 

"Polak czy Nientiec" 

Sprawa narodowości Mi'kołaja Kopernika wydaje się zawsze tak bez
sporna, że z większym zdziwieniem niż oburzeniem przywitałem list 
niejakiego Norberta Vorberga z Berlina Zachodniego pod tytułem "Fole 
oder DeuLscher", zamieszcwny w UNESCO Kurier (rwersja w jęzY'ku nie
mieckim, 1964, nr 12, str. 42). N. Vorberg, zdziwiony "przeocz-eniem" Re
dakcji Kuriera, która zdjęcie Kopernika (UNESCO Kurier, 1964, nr 5, 
str. 29) podpisała po prostu "polski astronom", przytacza w swym liście 
rzekome fakty, mające świadczyć o niemieckim pochodzeniu wielkiego 
astronoma. 

Wydaje się, że nie ma nawet sensu polemizować z tym listem. Folska 
narodowość Kopernika jest bezspornie uznana przez cały świat nauko
wy, o czym świadczą choćby hasła w encyklopediach (np. "Colliers En
cyclopedia", 1959, t. 5, s. 660; "The Encyclopedia Americana", 1958, t. 7, 
s. 649; "Encyclopaedia Britanica", 1947, t. 6, s. 400; "Grand Larousse En
ciclopedique", 1960, t. 3, s. 484; "Dictionnaire Encyclopedique Quillet", 
1953, t . 2, s. 1261; "Dizionario Enciclopedico Moderno", 1959, t. 2, s. 1458). 

Zdziwienie jednak wyrazić należy, że Redakcja oficjalnego organu 
UNESCO poważnie potraktowała i opublikowała przesłany jej list w wer
sji przeznaC'Wil1ej dla NRF (! - J.G.), Austrii i Szwajcarii. Stosowane 
przez jego autora naginanie faktów, mówiących bowiem zupełnie co inne
go, przypomina usiłowania propagandy hitlerowskiej "udowodnienia" nie
mieckiej narodowości Kopernika, podyktowane chęcią zniweczenia do
robku polskiej kultury. Powracanie do tych niechlubnych tradycji sprzed 
dwudziestu lat nie powinno chyba obecnie mieć miejsca. 

Jan Gurba - Lublin 

Od członka Oddziału Gdyńskiego PTMA, p. Stanisława Krzywablackie
go (pracownik Oddziału Morskiego PIHM w Gdyni), otrzymaliśmy poniż
sze opracowanie z prośbą o opublikowanie w celu zainteresowania nim 
naszych obserwatorów Slońca (Red.) 

Pogoda na tle aktywności Słońca w roku 1964 

Za podstawę wziąłem te elementy meteorologiczne, k-tóre charaktery
zują stan pogody, a mianowicie: temperaturę powietrza, opad (mgly, bu
rze, zawieje), usłonecznienie, zachmurzenie, ciśnienie, wiatr i wilgotność 
względną -według spostrzeżeń trzech stacji na Wybrzeżu: Gdynia, Ko
łobrzeg i Swinoujście. 

Dane o aktywności Słońca . zaczerpnąłem z artykułu J. M a r g e n t a
l er a w Uranii nr 511965. W tym celu sporządziłem specjalny wykaz, 
w którym wynotowałem zapisy meteorologiczne odpowiadające odnoś
nym okresom aktywności Słońca. Zgromad:wny w ten sposób szczegółowy 
materiał mogłem poddać analizie. A oto wynik tej analizy: 
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Miesiące o największych liczbach Wolfa: luty (trzecia de!kada) i gru
dzień (druga polowa). Tym okresom towarzyszyła pogoda o następują
cych zjawiskach meteorologicznych: ciśnienie raczej nieco większe od 
przeciętnego, temperatura - raczej niższa, wilgotność mała, bez opadu. 
Usłonecznienie duże (wg heliografu na platformie PIHM Gdynia). Wiatry 
poludniowe i poludniowo-wschodnie - znaczne. Stan wody morza - naj
mniejszy jak na dany okres. 

Miesi4ce spokojne: czerwiec (trzecia dekada) - odpowiadający raczej 
spokojnemu okresowi oraz wrzesień (ustalony jako minimum). Tym okre
som towarzyszyła pogoda następująca: ciśnienie wyższe, opad maly, prze
lotny (mgły, burze), wiatry zmienne północno-zachodnie. Wilgotność duża. 

roperatura normalna, zachmurzenie różnorodne, usłonecznienie dość 
uże. Stan wody - raczej wyższy ponad normę. 

Uwagi ogólne. 
l. Z aktywnością słoneczną nie należy wiązać występowania określo

nych wartości ciśnienia (np. wyższego niż zazwyczaj) nad znacznie więk
szym obszarem kuli ziemskiej. Musiałoby to wywołać wystąpienie bardzo 
niskich ciśnień na pozostałych obszarach, bowiem wzrost ciśnienia nad 
jakimś obszarem odpowiada nagromadzeniu się nad nim większej masy 
powietrza atmosferycznego, zabranego znad innego obszaru (całkowita 
ilość powietrza na kuli ziemskiej pozostaje stala). 

2. Zwiększona aktywność Słońca wiąże się na ogól ze zwiększoną 
aktywnością układów ciśnień (np. aktywność niżowa w strefie wiatrów 
zachodnich). 

Tyle byłoby moich uwag na temat pogody na tle aktywności Słońca. 
Pracę zamierzam kontynuować w latach następnych. Być może, że za 
kilka lat zdołamy wyciągnąć więcej wniosków. 

Stanislaw Krzywablacki 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 

Luty 1966 r. 

Pod koniec miesiąca powinniśmy już odnaleźć Wenus, która po stycz
niowym dolnym złączeniu ze Słońcem widoczna rteraz będzie rankiem, 
nisko nad wschodnim horyzontem jako gwiazda około -3.5 wielkości. 
Prawie całą noc natomiast pięknie błyszczy Jowisz jako gwiazda -2 wiel
kości w gwiazdozbiorze Byka. Warto obserwować Jowisza przez lunetę 
lub nawet dobrą lornetę ze względu na ciekawe zjawiska w układzie jego 
księżyców. Pozostałe jasne planety przebywają zbyt blisko Słońca na 
niebie i są niewidoczne. 

Neptun widoczny jest nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi, a Uran i Plu
ton całą noc w gwiazdozbiorre Lwa, przy czym Pluton dostępny jest tylko 
przez wielkie teleskopy. Wieczorem możemy też obserwować dwie plane
toidy, Hebe na granicy gwiazdozbiorów Byka i Oriona oraz Westę, na 
granicy gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt i Oriona. 

2·1 lh Jowisz w złączeniu z Księżycem. 
3/4tl Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jo

wisza. Księżyc l rozpoczyna przejście o 23h39m, a jego cień pojawia się 
na tarczy planety o Oh4Qill. Księżyc l kończy przejście o lh50m, a jego 
cień o 21152111. 

415<1 Obserwujemy przejście 3 księżyca i jego cienia na tle tarczy Jo
wisza oraz początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca. Po zachodzie 
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Słońca widzimy, że do lewego brzegu tavcz\}' Jowisza zbliża się •ksi·ężyc l, 
a do prawego - :księżyc 3. O 19h22m księżyc 3 znika na tle tarczy planety, 
a o 20h57m księżyc l kr\}'je się za brzegiem tarczy. O 231134111 na ta•rczy 
Jowisza pojawia się cień jego 3 księżyca. O Oh14m księżyc l pojawia się 
nag:le z cienia planety w niewielkiej odlegŁości od jej prawego brzegu 
(patrząc ·przez lunetę odwracającą). O 2h3lm cień księżyca 3 schodzi 
z tarczy planety. 

5dl8h46m Heliografiezna długość środka tarczy Slońoa wynosi 0°; jest 
to poeząbek 1504 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. 

5/6d Dwa księżyce J'OIWisza i ich cienie przechodzą kolejno na tle tar
czy planety. Pierwsze przejście dotyczy księżyca l: początek przejścia 
księżyca o 18h6m, jego cienia o 19h9m; koniec przejścia księżyca o 20hl , 
a jego cienia o 211121111. Foczątek przejścia 2 ksi·ężyca obserwujemy 
o Oh54"1, a jego cienia o 3h3m. 

6d4h Górne ·złączenie Mel"kurego ze S~01'lcem. 
7<117h Niewidoczne zlączenie Urana z Księżycem. Wieczorem obserwu

jemy początek zakrycia i koniec zaćmietn!ia 2 księżyca Jowisza. KsięŻ\YC 
2 s!kryje się za brzegiem tarczy pla:nety o 19h5m, a pojawi się nagle ze 
strefy cienia o 23h59m w odległości rów:nej prawie średnicy tarczy od jej 
p•rawego brzegu (w lunecie odwracającej). 

11/12<1 Obserwuj.emy począt·ek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca 
Jowisza ora:z przejście księżyca 3 na tle tarcz\}' planety. Zakrycie księżyca 
l nastąpi o 22h471ll. O 22h59m księżyc 3 znika na tle tarczy Jowisza roz
poczynając swoje przejście. Teraz pr.awie przez trzy godziny te dwa 
księżyce będą niewidoczne. O 11152m księżyc 3 kończy przejście i ukazuje 
się znowu w pobliżu tarczy Jowisza, a księżyc l pojawia się nagle z cie
nia planetY. dopiero o 2hlOm. 

12d Wieczorem na tle tarczy Jowisza p~zechodzi księżyc l i jego cień. 
Pocz1j)tek przej •ścia księżyca o 19h56m, a jego cienia o 2lh4m; koniec wę
dr&wki lksi•ężyca o 22hsm, a cienia o 23hl6m. 

14/ 15<1 O 2lh3lm obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowisza przez tar
czę planety; •koniec zaćmieruia tego księżyca nastąpi o 2h35m. 

15d Tego dnia aż trzy ciała będa nieruchome w re!ktascensji, czyli 
zmi·enią kierunki swego pozomego ru·<Jhu wśród gwiazd: o 2h planetoida 
Westa, o gh Jowisz i o lOh Wenus. 

16rl Wieczorem w pobliżu Jowisza nie widzli.my księżyca 2, który prze
chodzi właśnie na tle ta~czy planety. O l8h59m na tarczy Jowisza pojawia 
się deń tego księżyca. O 19hl7m księżyc 2 kończy •przejście i ukazuje się 
w pobliżu brzegu tarczy, a o 2lh42m cień księżyca 2 schodzi z tarcz\}' 
planety. 

17dl3h Wenus w dalekim złączeniu z Księżycem (w odległości 12°). 
18/19d O Oh38m nas.tą~pi zaikrycie l ksi.ęży.ca Jowisza przez tarezę pla

nety, a o 2h42m księżyc 3 rozpoczyna przejś'C'ie na tle tarcz\}'. 
19/20d Księżyc l i jego 'C'ień wędrują na rtle tarcz\}' Jowisza. Księżyc l 

rozpoczyna przejście o 2lh47"1, a jego cień o 22h59m; księżyc kończy 
przejście o 23h59m, a jego 'C'ień o 11112m. 

20d Wieerorem obserwujemy początek za>krycia (o 19h6m) i koniee 
zaćmienia (o 221134111) l księżyca Jowisza. 

21 d Złączenie Księżyca z dwi·ema planetami: o 17h z Marsem i o 18h 
z Saturnem. Wieezorem obserwujemy koniec przejścia l ~siężyoa J•OIWisza 
(o 18h27m) i jego cienia (o 19h4Q111) na tle tarczy planety. O 24h nastąpi 
też zakrycie 2 księżyea Jowisza przez tarczę planety. 

22d O 14h niewidoczne zlączenie Marsa z Saturnem, a o 23h Neptun 
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nieruchomy w rektascensji. Wieczorem obserwujemy koniec zakrycia 
i przebieg zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc ten początkOIWo nie
widoczny ukaże się spoza tarczy Jowisza o 191139m, a oddalający się od 
brzegu tarczy o 21h44m zniknie nagle w cieniu planety, by pojawić się 
równie nagle o 24h45m w dość znacznej odlegloścl od brzegu tarczy. 

23fil7h Niewidoczne zlączenie Met,kurego z Saturnem. Wieczorem 2 
księżyc Jowisza i jego cień wędrują na tle tarczy planety. Foczątek przej
ścia : księżyca o 19h7m, cienia o 2lh36m; koniec przejścia: księżyca 
o 2lh48"I, a jego cienia o 241Il9m. 

24dl4h Merkury w bliskim, lecz niewidocznym złączeniu z Marsem. 
26/27tl Księżyc l i jego oień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc 

rozpoczyna przejście o 23h39m, jego cień o Oh 54 m; księżyc kończy wę
<lrówkę o lh5lm, a jego cień o 3h7m. 

27d O 201159m początek zakrycia l księżyca Jowisza, o 241I29m koniec 
zaćmienia tego księżyca. 

28<1 Wieczor m księżyc l i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Po
czątek przejścia księżyca o 18h8m, jego cienia o 19h23111; koniec przejścia 
księżyca o 20h20m, a jego cienia o 2lh36"I. 

Momenty wszystkich zjawisk podajemy w czasie środkowo-europej
skim. 

D a t a 
l 9 6 6 

I 31 
II 10 

20 
III 2 

12 

Data 

l 
p 

1966 

o 
II l -12.26 

3 -13.07 
5 -13.86 
7 -14.62 
9 -15.38 

11 -16.10 
13 -16.80 
15 -17.49 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

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

j. a. 1mtnkm j. a. mln km j. a. mln km j. a. 

0.718 107.5 0.273 40.9 1.383 206.9 2.268 
0.719 107.5 0.302 45.2 1.386 207.3 2.293 
0.719 107.6 0.352 52.7 1.380 207.9 2.318 
0.720 107.7 0.415 62.1 1.396 208.8 2.342 
0.721 107.9 0.486 72.7 1.402 209.8 2.365 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l 
Data l 
1966 l 

p 
l Bo l 

o o o o 
-6.06 55.83 II 17 -18.15 -6.94 
-6.20 29.50 19 -18.78 -7.00 
-6.34 3.16 21 -19.40 -7.06 
-6.46 336.83 23 -20.00 -7.12 
-6.56 310.49 25 -20.56 -7.16 
-6.67 28l.16 27 -21.10 -7.20 
-6.77 257.82 III l -21.62 -7.22 
-6.86 231.49 3 -22.11 -7.24 

mlnkm 

339.3 
343 l 
346.8 
350.3 
353.8 

Lo 

o 
205.15 
178.81 
152.48 
126.14 
99.80 
73 .45 
47.11 
20.76 

P - · kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony cd północnego wierzchołka 
ta·r czy ( + na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość 1 długość środka tarczy. 
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Luty 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

! 31 
11 10 

20 
III 2 

l 31 
11 10 

20 
III 2 

lh czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

~------T------.------
(1. l o l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o h m 

20 37 -20.6 7 29 
2147 -16.1 7 32 
22 55 - 7.9 7 13 
23 53 + 0.4 6 49 

Niewidoczny. 

MARS 
22 12 
22 42 
23 11 
23 40 

-12.2 
- 9.3 
- 6.2 
- 3.1 

Niewid oczny. 

8 13 
7 48 
7 20 
6 54 

SATURN 

hm 
15 35 
16 34 
17 49 
18 51 

17 51 
18 08 
18 14 
18 20 

l 21 l 23 05 l -8.0 
11 10 23 13 -7.1 

III 2 23 22 -6.2 l 
9 21 
8 07 
6 52 1

19 56 
18 51 
17 46 

Niewid oczny. 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a. l o l wsch. l zach. 

hm 
2015 
19 58 
19 57 
2011 

WENUS 
o 

-12.1 
-12.8 
--13.6 
-14.2 

hm 
6 16 
5 47 
4 47 
4 25 

hm 
16 04 
14 42 
14 20 
13 52 

Pod koniec miesiąca można pró
bować odnaleźć ją rankiem nad 
wschodnim horyzontem (około 
-3.5 wielk. gwiazd.). 

5 24 
5 22 
5 22 
5 24 

JOWISZ 
+22 9 12 07 
+22.9 11 26 
+23.0 10 45 
+23.0 10 08 

4 32 
3 51 
3 12 
2 36 

Widoczny prawie całą noc jako 
gwiazda -2 wielkości w gwiazdo
zbiorze Byka. 

1122 l 11 20 
11 17 

URAN 

+5.0 l 20 29 l' 
+52 1908 
+5.5 17 44 l 

9 22 
8 04 
6 38 

Widoczny prawie całą noc w 
gwiazdozbiorze Lwa (5.8 wielk. 
gwiazd.). 

____ a. _____ c_l ____ B ____ -'1'-w __ _"_p_o_łu_d_. _____ a. _ __ l ____ a ___ l ~po.!_ud. 

l 23 
11 12 

III 4 

l 25 
11 4 

14 
24 

III 6 

h m 
15 19.9 
15 20.8 
15 20.9 

NEPTUN 

o 
--16 341 

--16 37 
--16 36 

h m 
6 47 
5 29 
411 

Widoczny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Wagi (8 wielk. gwiazd.). 

PLANETOIDA 6 HEBE 
4 38.6 + 5 41 19 56 
4 41.9 + 7 39 19 20 
4 48.0 + 9 32 18 47 
4 56.5 +11 19 18 15 
507.0 + t256 1747 

Około 10.3 wielk. gwiazd. Widocz
na wieczorem na granicy gwiazdo
zbiorów Byka i Oriona. 

h m s 
11 39 53 
11 38 34 
11 36 47 

PLUTON 

+ta ~1~61 
+!B 37.5 
+18 52.9 

h m 
3 09 
l 49 
o 28 

Widoczny prawie całą noc w 
gwiazdozbiorze Lwa; dostępny tyl
ko przez wielkie teleskopy (14.5 
wielk. gwiazd .) . 

PLANETOIDA 4 WESTA 
5 59.8 +23 15 2116 
5 54.5 +23 41 20 32 
5 52.5 +24 04 19 51 
t) 53.8 +24 24 19 13 
5 58.1 +24 43 18 38 

Około 7.5 wiellc gwiazd. Widocz
na wieczo,rem na granicy gwia
zdozbiorów Byka, Bliźniąt i Oriona. 

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



Luty 1966 r. SLOŃCE 

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

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

m hm o hm hm h m hm hm hm h m hm hm hm hm 
l 31 - 13.4 20 52 -17.6 7 50 16 43 7 36 16 36 7 32 16 40 7 37 16 21 7 16 16 31 7 20 

1110 -14.3 2133 -14.6 7 32 17 Ol 7 19 16 54 7 16 16 5!l 7 18 16 42 7 Ol 16 48 7 03 
20 -13.9 2212 -11.2 7 12 17 20 6 59 17 14 6 57 17 16 6 58 17 02 6 43 17 05 6 43 

III 2 -12.4 22 50 - 7.5 6 49 17 40 6 37 17 32 6 37 17 33 6 34 17 23 6 24 17 22 6 21 
12 -10.1 23 27 - 3.6 6 26 , 17 59 6 15 17 50 6 15 17 50 6 08 , 17 43 6 03 , 17 39 5 59 

KSIĘZYC 

l h czasu 1 h czasu l h czasu 
Data lśrodk . -europ . warszawa Data środk.-europ . Warszawa Data środk.-europ.l Warszawa 

--"-,--a-- wsch. j zach. a j a wsch.j zach . a j a l v: :;ch. j zach. 

t.m o h m , hm 
11 l 4 25 +22.2 11 26 3 30 

2 5 24 +24.9 12 08 4 50 
3 6 28 +26.2 13 10 6 Ol 
4 7 34 +25.6 14 29 6 58 
5 8 39 1. +23.1 16 00. 7 39 
6 9 42 +19.0 17 341 8 07 
7 1042 +13.6 19061 830 
8 11 38 + 7.5 20 35 8 47 
9 12 31 + 1.0 22 00 9 03 

~o, 13 23, - 5.3 23 22/ 9 18 

1111 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

h m l o 
14 14, -11.1 
15 05 -16.2 
15 57 -20.5 
16 50 -23.6 
17 43 -25.6 
18 371· -26.2 
19 31 -25.7 
20 22, -23.9 
21 12 -21.2 
22 00, -17.5 

h m h m 
- 934 
o 44 9 53 
2 02 10 16 
3 16 lO 47 
4 23t 1126 
5 19112 15 
6 03 13 16 
6 36 14 23 
7 00 , 15 33 
7 20 . 16 45 

l 

h m o 
1121 22 46 -13.2 

22 23 30 - 8.3 
23 o 13 - 3.2 
24 o 56 + 2.2 
25 l 40 + 7.5 
26 2 26 +12.6 
27 315 +17.3 
28 4 07 + 21.3 

h m h m 
7 34 17 56 
7 48 19 05 
7 59 20 15 
8 11 21 26 
8 24 22 39 
8 39 23 55 
857 -
9 22 112 

hm h m hm hm hm 
16 20 7 08 16 23 714 16 08 
16 38 6 53 16 40 6 56 16 27 
16 58 6 34 16 58 6 36 16 43 
17 16 6 14 17 15 6 15 17 06 
17 34 5 53 17 32 5 52 17 24 

Fazy Księżyca 

Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najm. II 5 23 
Najw. II 19 22 

d h 

I 29 21 
II 5 17 
II 12 10 
II 20 12 
II 28 11 

III 7 3 

I
Srednica 

tarczy 

33.5 
29.4 
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OkoUca kraterów Kepler (u dolu zdjęcia), Encke i Flamsteed w świetle zacho
dzącego na Księżycu Słońca. 

Czw a rta strona okładk i: Okollca kraterów Herodotus (po prawej, wschodniej 
stronie Księżyca), Aristarchus i Brayley przed zachodem Słońca na Księżycu. 

Oba zdjęcia (wykonane w Obserwatorium na Pic du Mieli) stanowią reprodukcje 
kat"t z .,Photographic Atlas of the Moon". Przedstawione tu okolice można odna
leźć na zdjęciu zamieszczonym na drugiej stronie okładki, wykonanym przy innym 
oswtetlC'niu (w dolnej, pólnocno-wschodniej części Księżyca). 







Astronau~i T. Stafford (z lewej) i w. Schirra opuszczają statek Gemini-6 po 
26-godzinnym pobycie w kosmosie, podczas którego zbliżyli się do pojazdu Ge-

mini-7 na odległość zaledwie 30 cm. 
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie statku kosmicznego Gemini-7 z dwoma astro
nautami na pokładzie (F. Borman i J. Lovell), dokonane przez załogę statku Ge
mini-6 z odległości kilku metrów podczas zbliżenia w dniu 16 grudnia 1965 r. 
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Przestrzeń euklidesowa, 
ogólna teoria względności, 
wszechświat dwu-, trój- czy 
więcej wymiarowy, zakrzy
wienie przestrzeni, kosmo
logia einsteinowska - te 
i wiele innych równie f ra
pujących pojęć tlumaczy 
i omawia mgr EDWARD 
DETYNA w drugiej części 
cyklu artykulów poświęco
nych zagadnieniom ewolu
cji poglądów na budowę 
Wszechświata. Czytelników, 
którzy bliżej tym się zain
teresują odsylamy do kilku 
książek na ten temat, któ
rych pojawienie się na pól
kach księgarskich sygnali
zujemy w dziale "Nowości 
Wydawnicze". 

Jeszcze raz powracamy 
do problematyki najnow
szych osiągnięć astronomii 
eksperymentalnej. Mgr inż. 
ANDRZEJ MARKS konty
nuuje opis wyników lotu 
sondy kosmicznej Mari
ner-4 zwracając w szczegól
ności uwagę na zaanonso
wane w tytule artykułu po
dobieństwo planety Mars do 
naszego naturalnego sate
lity. 

Szczegółowy opis wiel
kiego pola meteorytowego 
w Argentynie podaje dr 
JERZY POKRZYWNICKI 
w artykule pt. "Campo del 
Cielo - jego kratery i me
teoryty". Również w Kro
nice znajdą Czytelnicy no
tatkę dotyczącą nowego 
znaleziska na podobnym 
polu meteorytowym w Pol
sce. 
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EDWARD DETYNA- Warszawa 

EWOLUCJA POGLĄDOW NA BUDOWĘ 
WSZECHŚWIATA (II) 

Ogólna teoria względności 

wroku 1915 Albert E i n s t e i n ogłosił ogólną teorię względ-
nośd. Teorria ta dotyczyła, tak jak i teoria Newtona, pro

blemu grawitacji, ale opierała się na zupełnie innych pojęciach: 
zakłada się mianowicie, że przestrzeń, w której żyjemy, nie jest 
euklidesowa. Postaramy się wyjaśnić pokrótce co to znaczy. 

Z codziennego doświadc:Genia wiemy, że najkrótszą linią łą
czącą dwa dowolne punkty w naszej przestrzeni jest odcinek 
prostej. Jeżeli dało nie porusza się po prostej, to mogą istnieć 
dwa powody: albo działają na to ciało siły zmieniające jego tor, 
al'bo przestrzeń, w której to ciało porusza się jest ,,zakrzywiona" 
i linia prosta nie jest najkrótszą linią. (W fizyce obowiązuje "za
sada najmniejszego działania", która głosi, że ciała, na które nie 
działają siły, poruszają się po najkrótszych liniach). Zastanówmy 
się, co może oznaczać termin "przestrzeń zakrzywiona". 
Weźmy pod uwagę powierzchnię - innymi słowy - prze

strzeń dwuwymiarową. Intuicyjnie jest jasne pojęcie powierzchni 
zakrzywionej, na przykład powierzchnia kuli ezy stożka jest 
zakrzywiona, a płaszczyzna nie jest zakrzywiona. To, że potra
fimy rozpoznać czy powierzchnia jest zakrzywiona czy nie, zwią
zane jest z faktem, że żyjemy w przestrzeni trójwymiarowej. 
Uważny czytelnik mógłby się sprzeciwić ostatniemu stwierdze
niu: przecież możemy zaobserwować zakrzywienie (kulistość) 
Ziemi przyglądając się odrpływającym w morze statkom -
w miarę oddalania się statku widzimy coraz wyższe jego części 
aż wr·eszde cały chowa się za horyzontem. 

Przyglądając się rysunkowi 
łatwo zrozumieć, że fakt znika
nia statku za horyzontem jest 
nierozerwalnie związany z tym, 
re zarówno obserwator jak i sta-

ob"rwotDI tek mają pewną wysokość -
a więc są tworami trójwymiaro
wymi. Gdyby statek nie wysta
wał ponad powierzchnię wody 

Rys. l i gdyby oko obserwatora znaj-
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dowało się na wysokości powierzchni wody, to nie można by 
było zaobserwować "znikania" statku. Ostatni wniosek możemy 
uogólnić w sposób następujący: dwuwymiarowe istoty (nie ma
jące wysokości) nie mogą zauważyć krzywizny powierzchni, na 
któr·ej żyją. Zastanówmy się czy w ogóle mogą one stwierdzić, 
czy "ich powierzchnia" jest zakrzywiona. 

Przede wszystkim musimy zdefiniować sobie pewne pojęcia. 
Mówimy: "Z Warszawy do New Yorku jest w linii pmstej ileś 
tam kilometrów". Co to zdanie właściwie znaczy? Przecież na
p~awdę nie chodzi nam o odległość w linii prostej, ale o naj
krótszą drogę po powierzchni Ziemi. A więc nie chodzi nam 
o linię prostą w sensie matematycznym. Jeżeli mówimy o "li
niach prostych" na powierz,chni zakrzywionej, to mamy na 
myśli tzw. linie geodezyjne. Linia geodezyjna ma tę własność, 
że mierzorna wzdłuż niej odległość pomiędzy dwoma dowolnymi 
punktami leżącymi na niej jest najmniejsza. Na płaszczyźnie 
liniami geodezyjnymi są oczywiście linie proste, na powierzchni 
kuli - okręgi o środku w środku kuli. Na powierzchni Ziemi 
naturalnymi liniami geodezyjnymi są np. południki i równik 
(ale nie równoleżnik! Może czytelnik zastanowi się dlaczego.) 
Zatem wyżej napisane zdanie należałoby zamienić na następu
jące: "Z Warszawy do New Yorku jest w linii geodezyjnej ileś 
tam kilometrów". 

Wiemy już teraz co jest na 
zakrzywionych powierzchniach 
odpowiednikiem linii prostej, 
możemy więc budować różne fi
gury. Zbudujmy np. okrąg, tzn. 
taką linię, której odległość od 
danego punktu O jest stała. 
Punkt ten nazywamy środkiem 
okręgu. 

Rys. 2 

Wiemy, że na płaszczyźnie długość okręgu wynosi 2nr, gdzie r 
jest promieni·em okręgu. We'źmy teraz jedną z najprostszych 
powierz.chni zakrzywionych - powierzchnię kuli - i narysujmy 
na niej okrąg. Oczywiście, teraz promień r okręgu nie jest od
cinkiem prostej lecz łukiem koła. Można policzyć długość takiego 
okręgu, i jak łatwo się domyśleć, będzie ona mniejsza od 2:rr. 
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Aby obliczyć długość okręgu sporządzimy inny rysunek (Rys. 4), 
gdzie R jest promieniem kuli, a kątem oparty na łuku r, r' promieniem 
okręgu w sensie tradycyjnym. Jeżeli kąty mierzymy w radianach, to 
r = Ra. 

Stąd 

------------, 

Rys. 3 . 

r 
a.= -

R" 

...... , 

Promień r' wynosi r' = R sin a = R sin ; . 

Ostatecznie mamy wzór na długość okręgu S: 

S = 2-rtr' = 2-rtR sin ~, 
R 

o 

Rys. 4 

Oczywiście dla małych okręgów (r dużo mniejsze od R) wzór ten powi
nien być podobny do klasycznego, ponieważ mały kawałek powierzchni 
kuli niewiele różni się od kawałka płaszczyzny. Wiemy, że dla małych 
kątów a zachodzi następujący związek sin a~ a, więc 

S = 21tR sin.!__ ~ 2-rtR .!__ = 2-rtr. 
R R 

Jakie wypływają stąd wnioski praktyczne? Jeżeli narysujemy na na
szej powierzchni okrąg i zmierzymy jego długość, to może ona wynosić 
21tT lub mniej. I na tej podstawie będziemy twierdzić1 że powierzchnia 
nasza jest zakrzywiona lub nie. Ale jeżeli zakrzywienie to jest niewielkie 
lub, co na jedno wychodzi, badany okrąg jest mały, to możemy w ogóle 
nie zauważyć zakrzywienia. Gdybyśmy narysowali okrąg -o promieniu 
r = l km na powierzchni Ziemi, to jego długość byłaby mniejsza od 
2~tr o około 0,03 mm. Różnica ta wynosi tylko 5 · 10- 7°/o długości okręgu, 
co jest liczbą bardzo małą. 
Możemy podać jeszcze inne przykłady badania zakrzywienia 

powierzchni. Narysujmy trójkąt ABC i zmierzmy sumę jego ką
tów. Na płaszczyźnie wyniesie ona 180°, ale np. na powierzchni 
kuli będzie ona większa od 180°. 

Wszystkie te rozważania dotyczyły powierzchni - tzn. prze
strzeni dwuwymiarowych, my natomiast żyjemy w przestrzeni 
trójwymiarowej. Czy można mówić o z akr z y w i o n ej p r z e-
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Rys. 5 

s trze n i trójwymiar o w ej? Jest oczywistym, że w spo
sób bezpośredni nie można tutaj zauważyć zakrzywienia, ale 
można je odkryć metodami pośrednimi, podobnymi do wyżej 
podanych. Można by na przykład zbudować trójkąt i zmierzyć 
sumę jego kątów, lub też utworzyć okrąg i zbadać stosunek jego 
długości do promienia. Oczywiście pomiary te musiałyby być 
niezwykle dokładne i na skalę ziemską są praktycznie niewyko
nalne. Ale mamy jeszcze do dyspozycji pomiary astronomiczne 
i tutaj możemy się już pokusić o doświadczalne sprawdzenie 
naszej hipotezy. 
Wróćmy teraz do fizyki. Dlaczego próbujemy wlaśnie siły gra

witacyjne (a nie inne) zinterpretować jako wynik zakrzywienia 
przestrzeni? Otóż siły grawitacyjne wykazują pewną osobli
wość - są p o w s z e c h n e, tzn. występują pomiędzy dowol
nymi ciałami w przeciwieństwie do np. sil elektrycznych, które 
występują tylko między ładunkami elektrycznymi. Jeżeli prze
strzeń jest zakrzywiona, to wszystkie ciała porusz..1.ją się 
po. krzywych, a nie tylko niektóre. Gdybyśmy chcieli przyjąć, 
że siły elektryczne są wynikiem zakrzywienia przestrzeni trój
wymiarowej, to doszlibyśmy do dziwnego wyniku: dla pewnych 
ciał (naładowanych elektrycznie) przestrzeń jest zakrzywiona, 
a dla innych (nienaładowanych elektrycznie) nie jest zakrzy
wiona. Ale przestrzeń jest jedna, zatem dochodzimy do sprzecz
ności. 

Z fizyki newtonowskiej wiemy, że siły grawitacyjne są zależne 
od wielkości mas (patrz poprzedni artykuł). Jeżeli mamy je in
terpretować jako zakrzywienie przestrzeni, wówczas zakrzywie
nie to powinno być wywoływane przez masy. Jak należy to ro
zumieć? Wróćmy znów do przestrzeni dwuwymiarowej, ponie
waż tylko w tym przypadku można odwoływać się do intuicji 
i poglądowych rysunków. Weźmy płaszczyznę. Ciała będą poru
szać się po prostych L, jako że nie działają na nie żadne si.ły 
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Rys. 6 
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(patrz rysunek 6). Odcinek AB 
jest oczywiście najkrótszym "lu
kiem" łączącym te dwa punkty. 
Wyobraźmy sobie teraz, że 
w punkcie O znajduje się ciało 
o masie M, które "zakrzywia" 
naszą płaszczyznę. Powstaje te
raz "wybrzuszenie" i najkrót
szym lukiem L' łączącym pun-

L' 

/ 
Rys. 7a i 7b 

kty A i B n i e j e s t o d c i n e k p r o s t e j, ale pewna krzywa 
geodezyjna. Wiemy, że ciała poruszają się po liniach geodezyj
nych, więc ciało poruszające się po takiej powierzchni bez dzia
łania sil będzie zakrzywiać swój tor wzdłuż krzywej L' (patrz 
rysunek 7b). Ale obserwator patrzący "z góry" na ruch tego 
dala powie, że jest ono przyciągane przez masę M znajdującą 
się w punkcie O! 

To był model dwuwymiarowy. Możemy jednak podać odpo
wiednik tego doświadczenia w naszej trójwymiarowej prze
strzeni. Wiemy, że światło porusza się po najkrótszych liniach. 
Jeżeli nasza przestrzeń jest euklidesowa, to linie te są prostymi. 
Gdyby udało nam si~ rozstrzygnąć, czy światło przychodzące do 
nas od gwiazd biegnie po prostych czy nie - moglibyśmy odpo
wiedzieć na pytanie czy masy istotnie zakrzywiają przestrzeń. 
Na drodze pomiędzy Ziemią a gwiazdami znajduje się odpowied
nia masa, którą możemy wykorzystać do doświadczeń. Jest to 
Słońce. Wykonajmy fotografię nieba w czasie zaćmienia Słońca, 
żeby jego blask nie przeszkadzał wykonaniu pomiarów. Jeżeli 
promienie świetlne rzeczywiście zakrzywiają się w pobliżu Słoń-
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ca, to powinrusmy otrzymać na 
fotografii gwiazdy, które znaj
dowały się z a t a r c z ą Słoń
ca. Gwiazda G byłaby widoczna 
jalm G'. Wykonując po raz drugi 
fotografię tej samej części nieba, 
gdy Słońce oddaliło się, możemy 
zmierzyć pozorne przesunięcie 
się gwiazd. Pomiary takie zosta
ły wykonane wiele razy i uzy
skane wyniki są w zupełności 
zgodne z przewidywaniami. Ma
my więc dowód na to, że c i a ł a 
m a t e r i a l n e z a k r z y w i a-

G' , , 
l 
l 
l 

j ą przestrzeń. Istnieją je- G•m•• 
szcze inne doświadczenia po
twierdzające słuszność tego 
twierdzenia (wypowiedzianego 

G 

71 

t s' 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l ® l 

V 
liernia 

Rys. 8 

po raz pierwszy przez Einstei-
na) , ale nie będziemy się tutaj nimi zajmować. Zainteresowa
nych Czytelników odsyłam do literatury (np. G. Gamow, Gra
witacja*). 

Kosmologia einsteinowska 

Po wstępie dotyczącym ogólnej teorii względności przejdziemy 
teraz do możliwych koncepcji budowy Wszechświata wynikają
cych z tej teorii. Przede wszystkim odrzucamy założenie, że 
świat m u s i być euklidesowy. Jakie są możliwe rodzaje prze
strzeni zgodne z zasadą kosmologiczną? Zrozumiałym jest, że 
jeżeli przestrzeń ma być jednorodna, to jej krzywizna musi być 
stała. 

Już kilka razy użyliśmy słów: krzywizna, zakrzywienie itp. Nie zostały 
one zdefiniowane, ale autor ma nadzieję, że są one intuicyjnie zrozu
miałe. Precyzyjna definicja krzywizny jest w ogólności bardzo skompli
kowana, ale w prostych przypadkach można podać ją bez odwoływania 
się do geometrii różniczkowej. Na przykład krzywizna przestrzeni eukli
desowej jest równa zero, krzywizna powierzchni kuli jest równa odwrot
ności promienia kuli. Odpowiada to intuicyjnemu pojęciu krzywizny: im 
promień kuli większy tym krzywizna jej powierzchni mniejsza. Istnieją 
również przestrzenie o ujemnej krzywiźnie, np. powierzchnia hiperbo
loidy. Mówiąc niezbyt precyzyjnic są to powierzchnie zakrzywione 
"w przeciwną stronę" niż powierzchnia kuli. 

*) Patrz NOWOŚCI WYDAWNICZE (przyp. Red.). 
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Mamy więc trzy możliwe przypadki: l) przestrzeń euklideso
wa, 2) przestrzeń o stalej dodatniej krzywiźnie i 3) przestrzeń 
o stalej ujemnej krzywiźnie. Pod słowem "stały" rozumiemy 
stalość krzywizny w przestrzeni, ale nie w czasie. Wiemy z ob
serwacji astronomicznych, że świat się rozszerza, zatem krzy
wizna przestrzeni musi zmieniać się w czasie. 
Powróćmy jeszcze raz do przestrzeni dwuwymiarowej. Mo

delem świata o stalej dodatniej krzywiźnie jest tutaj powierzch
nia kuli. Jeżeli jej promień R jest rosnącą funkcją czasu R = R(t), 
to każde dwa dowolne punkty powierzchni oddalają się od sie
bie. (Pamiętamy, że odległość mierzymy p o p o w i er z c h n i 
kuli, a nie wzdłuż cięciwy!) Można udowodnić, że prędkość od
dalania się punktów jest proporcjonalna do odległości tych pun
któw od siebie. Model ten można obrazowo przedstawić jako 
powiększającą się bańkę mydlaną. 

Trudniej wyobrazić sobie trójwymiarową przestrzeń o dodat
niej krzywiźnie. Jest to trójwymiarowa "powierzchnia" cztero
wymiarr-owej kuli. Oznacza to, że w takiej przestrzeni linie geo
dezyjne są okręgami, a nie prostymi, i że jej objętość jest skoń
czona. Dochodzimy więc do ciekawego modelu świata: jest on 
nieograniczony (nie istnieje żadna granica), ale jest skończony! 
Z tego względu ilość gwiazd w takim modelu świata jest skoń
czona. Możemy również i tutaj wprowadzić R(t)- promień czte
rowymiarowej kuli, której "powierzchnią" jest Wszechświat. 
Z równań Einsteina pola grawitacyjnego możemy obliczyć tę 
funkcję. Okazuje się, że jest to ta sama funkcja. którą wprowa
dziliśmy w kosmologii newtonowskiej celem opisania zmiany 
w czasie odległości dwóch dowolnych punktów przestrzeni. Ale 
teraz ma ona prostą interpretację geometryczną: jest odwrotno
ścią krzywizny świata. 

Model świata o zerowej krzywiźnie pokrywa się dokładnie 
z modelem newtonowskim - jest to nieskończona przestrzeń 
euklidesowa. Jej objętość, a co za tym idzie, ilość gwiazd jest 
nieskończona. 

Podobnie ma się rzecz z modelem przestrzeni o stalej ujemnej 
krzywiźnie, zwanym modelem hiperbolicznym. 

W obydwu tych modelach istotną rolę odgrywa funkcja R(t). 
Nie ma ona tutaj, niestety, tak prostej interpretacji geome
trycznej. 

Funkcję R(t) możemy, jak już powiedzieliśmy, wyznaczyć 
z równań Einsteina. Zależą one od średniej gęstości materii 
w świecie i od pewnej stalej kosmologicznej. Niestety, żadna 
z tych wielkości nie jest znana dokładnie i dlatego też funkcji 
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R(t) nie można wyznaczyć jednoznacznie. Gdybyśmy ją znali 
dokładnie, wiedzielibyśmy jaki był rozwój Wszechświata w prze
szłości i jaki będzie w przyszłości. Na razie możemy tylko do
myślać się, który model jest prawdziwy, na podstawie obser
wacji pośrednich. Będzie to tematem następnego artykułu. 

ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

PODOBNY DO KSIĘŻYCA? 

pierwsze obrazy, jakie pr2ieslane zostały przez amerykańską 
sondę kosmiczną Mariner-4 w dniu 15 lipca ubiegłego roku, 

wyglądały dość mało efektownie, jednak już one stanowiły bez
cenny materiał obserwacyjny choćby dlatego, że umożliwiły do
strzeżenie szczegółów o rozmiarach kilku kilometrów, podczas 
gdy przez najlepsze teleskopy z Ziemi widać jedynie szczegóły 
powierzchni nie mniejsze niż 40 km. Następne obrazy były jesz
cze lepsZle i wyraźniejs2ie. 

Uzyskany material stanowił prawdziwe zaskoczenie dla areo
grafów dlatego, ile uwidocznił on, iż powierzchnia Marsa pokryta 
jest kraterami podobnymi do tych, jakie istnieją na Księżycu. 
Powoduje to radykalną zmianę naszych dotychczasowych wy
obrażeń o krajobrazie Marsa, który przyrównywano zazwyczaj 
do krajobrazu ziemskich pustyń. Wyobrażenia te należałoby 
obecnie zmodyfikować w ten sposób, że "pustynie" te są gęsto 
usiane wielkimi kraterami. 

Na podstawie ekstrapolacji liczby dostrzeżonych na obrazach 
kraterów oszacowano, że na całej powierzchni planety kraterów 
tych powinno być prawdopodobnie około 10 000- czyli wpraw
dzie znacznie mniej, niż na około dwukrotnie mniejszym od 
Marsa Księżycu, niemniej jednak bardzo wiele. N aj mniejszy 
z odkrytych na Marsie dzięki Marinerowi-4 kraterów ma śred
nicę 4,8 km, a największy- 120 km, czyli są to obiekty porów
nywalne z kraterami na Księżycu. Co prawda, nie mają one tak 
wyrazistej rzeźby jak kratery księżycowe, nic dziwnego- jeżeli 
Weźmiemy pod uwagę wpływ erozji powietrznej na Marsie 
(ewentualnie także erozji wodnej), której na K:siężycu nie ma 
i nie było. Co prawda, woda na Marsie znajduje się w nikłej 
ilości i głównie w postaci szronu (potwierdziły to obrazy prze
kazane z Marinera-4), ale dobrze znane jest oddziaływanie ero
zyjne małych nawet ilości topniejącej i zamarzającej wody. Już 
pobieżna analiza uzyskanego materiału obserwacyjnego wska
zuje, że kratery na Marsie są prawdopodobnie bardzo stare. 
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Wiek ich szacuje się na 2 do (nawet) 5 miliardów lat! Fakt, że 
zachowały się one tak długo, wymownie świadczy o tym, że 
wokół Marsa nigdy nie było gęstej atmosfe•ry i dużych ilości 
wody, a także o tym, :ile w owym okresie czasu nie zachodziły 
na nim intensywne zmiany ukształtowania powierzchni. 

Odkrycie, że w krajobrazie Marsa dominują powstałe przed 
miliardami lat kratery, jest oczywiście bardzo interesujące; naj
ważniejsze są jednak wynikające stąd konsekwencje. Świadczy 
to o tym, że nie tylko początkowemu okres.owi istnienia ziem
skiego Księży,ca, ale także początkowemu okresowi istnienia 
Marsa, towarzyszyło intensywne powstawanie kraterów. Może 
to więc być uznane za prawidłowość dla dał niebieskich tej 

. w1elkości. P.ozwala to przypuszczać, że również Merkury, być 
może także Pluton, duże księżyce innych planet, a być może 
także i największe planety, pokryte są kraterami. Oczywiście 
sprawa mechanizmu porwstawania tych kraterów pozostaje wciąż 
otwartą. Wydaje się jednakże, tak przynajmn~ej można przy
pusZJczać, że powstały one na skutek ostrzału meteorytowego, 
który - jak się 2'ldaje - był szcz·ególnie intensywny w począt
kowym okvesie istnienia naszego Układu Planetarnego, kiedy 
przestrzeń międzyplanetarna byla "zaśmiecona" resztkami two
rzywa, z któvego powstały planety. Rozumowanie takie w dużej 
mierze pr2leczy hipotezie wulkanicznego pochodzenia tego typu 
kraterów, gdyby bowiem takie było ich pochod:aenie, to kratery 
na Marsie powinny ibyć młodsze od k~aterów kJSiężycowych, 
gdyż na Marsie - jako na większym od Księżyca ciele niebie
skim- powinna by się dłużej utrzymać intensywna działalność 
wulkaniczna. Wyjaśnieniu pochodzenia meteorytowego kraterów 
na Marsie i Księżycu może oo prawda pr:zJeczyć praktycznie brak 
takich kraterów na Ziemi. Pamiętać jednak należy o intensyw
nej erozji, zmieniają,cej stale ukształtowanie powier:ZJchni Ziemi 
i o tym, że do dziś dnia ~stnieją na Ziemi działania wulkaniczne 
i tektoniczne, któve- aczkolwiek powoli- jednak nieustannie 
i w 1stotny sposób zmieniają r:ZJeźbę powierzchni naszej planety. 
N a skutek tego ma ona obecnie zupełnie inne ukształtowanie niż 
przed cho6by tylko miliardem lat. Jest rzeczą bardw prawdop~ 
dobną, że w początkowym dkresie istnienia Ziemi gwałtowny 
ostrzał przez gigantyczne meteory (dla których atmosfera ziem
ska praktycznie nie stanowiła przeszkody) również utworzył na 
niej bardw dużo wielkioch kraterów, które jednak nie przetrwały 
do dziś. Można również przypusz;czać, że tylko planety-gigan
ty- Jowisz, Saturn i Neptun- otoczone szczególnie rozległą 
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i gęstą atmosferą, oparły się temu ostrzałowi meteorytowemu. 
Wenus zapewne również przeszła w początkowym okresie swego 
istnienia przez fazę powstawania kraterów, choć prawdopodob
nie jak na Ziemi nie zachowały się one do chwili obecnej dla
tego, że Wenus posiada gęstą atmosferę, na skutek czego zostały 
one zniszczone przez erozję. Można także przypuszczać, że po
dobnie jak na Ziemi tak i na niemal tak samo dużej Wenus do 
dziś istnieją zjawiska wulkaniczne i tektoniczne. 
Zdumiewająco długi (jak się :odaje) wiek powierzchni Marsa 

może sugerować, że planeta ta jest znacznie starsza od Ziemi. 
świadczyłoby to o tym, że od dawna ustały na niej intensywne 
procesy wulkaniczne i tektoniczne, które towarzyszą prawdopo
dobnie rozwojowi wszystkich planet, gdyż wywalane są na
grzewaniem wewnętrznym planet, spowodowanym rozpadem 
pierwiastków promieniotwórczych w ich wnętrzach i trwają tak 
długo, aż pierwiastki te nie ulegną zanikowi. Co prawda mniej
szy od Ziemi Mars mniej się prawdopodobnie nagrzał wewnątrz 
i łatwiej i szybcirej traci ciepło wewnętrzne; gdyby się okazało, 
że jego powierzchnia ma wiek 5 miliardów lat, prowadziłoby to 
do wniosku, że jest on znacznie starszy od Ziemi, gdyż należa
łoby doliczyć do jego wieku jeszcze 2 do 3 miliardów lat, okresu 
trwania na nim intensywnych zjawisk wulkanicznych i tekto
nicznych. Gdyby tak rzeczywiście było, musielibyśmy zmienić 
obecne poglądy kosmologiczne, które zakładają, że planety po
wstały mniej więcej jednocześnie. 

Oczywiście do wniosku uzyskanego z wstępnej analizy prze
kazanych z Marinera-4 obrazów, że wiek powierzchni Marsa jest 
tak niezwykle długi, należy odnieść się na razie z dużą rezerwą. 
Już samo jednak podejrzenie, że może on być aż tak długi, daje 
wiele do myślenia. 
Dodać jeszcze należy, że obrazy powierzchni Marsa przeka

zane pr:oez Marinera-4 wykazują, że nie ma na nim większych 
gór i wyniosłości. Biorąc pod uwagę fakt, że powierzchnia Marsa 
jest stosunkowo słabo zerodowana, wnioskujemy że na Marsie 
prawdopodobnie nigdy nie było wielkich gór i łańcuchów gór
skich, a więc działalność wulkaniczna i tektoniczna była na nim 
znacznie słabsza niż na Ziemi, co można tłumaczyć jego mniej
szymi rozmiarami. 

Materiał obserwacyjny przekazany pr:oez Marinera-4 wykazał 
także, że na Marsie nie ma ani śladu sławetnych "kanałów", 
czyli w pełni potwierdził to, co astronomom było już wiadome 
od kilkudziesięciu lat, a co nie było jednak na ogół przyjmowane 
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przez nie-astronomów. Tym samym - jak się zdaje - położony 
został wreszcie definitywnie kres niedorzecznej swego rodzaju 
"aferze kanałowej". Niemniej jednak, o "kanałach" na Marsie 
i o "Marsjanach" zapewne nieraz jeszcze będziemy czytać 
w prasie. 

Od redakcji 

Maszynopis artykułu pt. "Podobny do Księżyca?" wpłynął do redakcji 
w sierpniu ub. roku. W najbliższym, listopadowym numerze "Uranii" 
(nr 11 /1965, s. 306-309) ukazała się ze względów technicznych jedynie 
jego pierwsza część pt. "Wyniki badań Marinera-4". Tamże zamieszczono, 
na s. l , 2 i 3 okładki, dotyczące tego artykułu ilustracje. 

JERZY POKRZYWNICKI - W a r s z a w a 

CAMPO DEL CIELO - JEGO KRATERY I METEORYTY 

Nieco historii 

Hiszpańscy zdobywcy tzw. konkwistadorzy przybyli do Argen-
tyny z Peru. Pierwsi z nich, którzy przybyli w okolice dzi

siejszej północnej Argentyny, nasłuchali się wielu cudownych 
opowiadań Indian o wielkiej bryle żelaznej leżącej w pustyn
nych obszarach dzisiejszego Gran Chaco. Według ich opowiadań 
bryła ta spadła z nieba w postaci "spadającej gwia:ody". Była 
ona przedmiotem kultu i co roku przemieniała się w wielkie 
drzewo, które zapalało się od pierwszego promienia wschodzą
cego Słońca i napełniało powietr:oe "metalicznymi" dźwiękami 
i melodiami. Przed tym wspaniałym zjawiskiem cała przyroda 
chyliła się w hołdzie i uwielbieniu jak przed Słońcem. Miejsce 
gdzie ten czcigodny przedmiot znajdował się nazwany był przez 
Indian "Piguem Nonralta", co w języku hiszpańskim odpowiada 
nazwie Campo del Cielo czyli "Pole z nieba"*). 

W poszukiwaniu tej wielkiej żelaznej bryły Hiszpanie organi
zowali kilka ekspedycji, z których pierwsza pod dowództwem 
kapitana don Hernan Mexia del Miraval wykryła ją w roku 1576 
i na dowód jej istnienia przywiozła parę jej odłamków. Ze 
względu na swój wygląd i wielkość otrzymała nazwę Meson de 
Fierro (wielka płyta żelazna). Bryła ta w ciągu 200 lat nie była 
oglądana przez Europejczyków i dopiero pewien wybitny oby
watel miasta Santiago del Estero, zwabiony wieścią o pokładzie 
srebra w Chaco, wybrał się w roku 1774 by ją zobaczyć. Jej 

*) Na podstawie prac Alvarez Antenor El meteorito del Chaco, Jacobo 
Peuser, Buenos Aires, 1926 oraz Cassidy W. A. et al. Meteorites and Cra
ters of Campo del Ci elo, Argentina. (Maszynopis przyslany autorowi przez 
jednego ze współautorów pracy - Daniela J. Miltona). 
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masę ocenił na około 23 tony. Przywiezione przez jego wyprawę 
odłamki miały rzekomo zawierać dużo srebra lecz wkrótce się 
okazało, że są one jedynie żelazem pewnego specjalnego ga
tunku. Nie osłabilo to jednak zainteresowania ową bryłą, ponie
waż żelazo było bardzo potrzebne na broń i inne wyroby. Nie 
będę przytaczać danych o innych ekspedycjach, których było 
jeszcze parę. Ostatecznie wyprawa z 1782 roku porucznika ma
rynarki Miguela Rubin de Celis ustaliła miejsce położenia Meson 
de Fierro (27 °28' S i około 61 ° W) i jego masę oceniła na ponad 
14 ton. Poszukiwania w gruncie dalszego jej ciągu, połączone 
z przesunięciem jej i założeniem na jej miejscu ładunków wy
buchowj'ich doprowadziły do zaginięcia bryły prawdopodobnie 
wskutek jej zasj'lpania. Od tego czasu nikt już jej nie oglądał. 

Oprócz zaginionego Meson de Fierro istnieje jeszcze 10 więk
szych odłamów z tego spadku o masach od 100 do 4210 kg. Od
lam Otumpa o pierwotnej masie około 900 kg (obecnie 634 kg) 
znajduje się w British Museum (miałem sposobność oglądać go 
w r. 1964), a odlam o masie 3090 kg znajduje się w USA w Wa
shingtonie. Pozostałe w różnych kolekcjach w Argentynie. Pew
na ilość fragmentu meteorytu Otumpa znajduje się w różnych 
kolekcjach świata. Odłam ten znaleziony został w 1803 r. na SW 
od pola kraterowego (27°28' S i 60°35' W). 

Po rewolucji wyzwoleńczej w Buenos Aires i prowincji Rio 
de la Plata wybrzeże morskie Argentyny znajdowało slę pod 
blokadą hiszpańskiej floty wojennej i wspomniana bryła prze
rzucona została do Buenos Aires celem zużytkowania jej na wy
rób broni. Zanim jednak dowieziona została w r. 1813 blokada 
została zdjęta, niemniej jednak pewne części bryły zostały od
piłowane i zużyte na wyrób kilku sztuk broni palnej. Para pisto
letów z tej liczby została ofiarowana prezydentowi USA Madi
sonowi (1809-1817) w ślad za deklaracją niepodległości Argen
tyny (1816 r.). Pistolety te przekazane zostały do Departamentu 
Stanu, którego sekretarzem był późniejszy prezydent USA Mon
roe (1817-1825) i są one obecnie wystawione w James Monroe 
Memorial Fundation we Fredericksburgo w stanie Virginia. 
Sama zaś bryła Otumpa, z okazji uznania niepodległości Argen
tyny przez Wielką Brytanię, ofiarowana została brytyjskiemu 
Charge d'Affaires w Buenos Aires i następnie przekazana do 
British Museum. 

Wszystkie te meteoryty związane są z grupą kraterów, o któ
rych będzie niżej mowa. 
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Kratery 

Pole kraterów Campo del Cie1o jest dekawe nie tylko z po
wodu znalezienia nań wielu meteorytów, ale głównie dzięki 
kHku wykrytym w tej okolicy depresjom, z których co najmniej 
jedna znana już była Indianom i w związku ze znajdowanymi 
bryłami żelaznymi nasuwała im myśl o kosmicznym jej pocho
dzeniu. 

Pierwszym Europejczykiem, który tę depresję wykrył w roku 
1779 był Miguel Melchor Costas. W 1913 r. oglądał tę i parę 
innych d epresji Manuel Santillan Suares. Następnie w r. 1923 
znalazł on w tych depresjach pewną ilość meteorytów. Pocho
dzenie tych depresji nie wydawało się jasne i dopiero L. J. Spen
cer w 1933 r. po zbadaniu wszystkich danych na ich temat wy
sunął hipotezę, że są one kraterami kosmicznymi, oraz powiązał 
je ze znalezionymi w sąsiedztwie meteorytami. Słuszność tej 
hipotezy potwierdziły całkowicie argentyńsko-amerykańsk:ie 
ekspedycje w latach 1961, 1962 i ostatnio w r. 1963. Ekspedycje 
sporządzf"y mapę pola kraterowego i rozmieszczenia meteory
tów przy czym zbadano szczegółowo poszczególne kratery, do
konano wielu poszukiwań meteorytów szukaczami min i prze
nośnym magnetometrem. W e dług najnowszych danych stwier
dzono istnienie w tej okolicy co najmniej 9 kraterów "uderze
niowych" (znane mi źr9dła nie precyzują bliżej tego terminu). 
Nie wiadomo czy wszystkie wspomniane kratery dają się zali
czyć do "wybuchowych" czy też niektóre z nich, szczególnie te 
najmniejsze, należą do kategorii "uderzeniowych". Jeśli chodzi 
np. o trzy najmniejsze kraterki, których średniee są rzędu śved
nic kraterków uderzeniowych wywołanych spadkiem Skhote
Alińskiego meteorytu, to te wątpliwości są szczególnie jaskrawe. 

Wiele danych, oprócz znalezisk meteorytów, przemawia za 
kosmicznym pochodzeni·em tych "kraterów-depresji", różnią
cych się wyraźnie od innych podobnych utwmów w danej oko
licy większym stosunkiem ich głębokości do średnicy i obecno
ścią w · niektórych przypadkach niskich lecz wyraźnych walów. 
Sporządzona przez ekspedycję z 1963 r. mapka wskazuje dyslo
kację kra·terów i meteorytów. Najbardziej uderzającym jest 
jedyny w swoim rodzaju Łańcuszek tych 9 kraterków na linii 
N60°E o długośd 17,5 km nigdzie dotychczas nie spotykany na 
Ziemi na polach krateJ:~owych. Średnie ·śvednice tych k·raterków 
mierzone od wierzchołków walów są od 20 do 115m, a ich ma
ksymalna głębokość od 0,5 do 4 m. Oczywiście same "dna" kra
terków są znacznie mniejsze, ich średnice wynoszą od 8 do 55 m. 
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Ze zdjęć lotniczych widać, że przy boku jednego z kraterów 
znajduje się kilka mniejszych depresji o średnicy kilku metrów, 
podobnych, lecz w mniejszej skali, do grupy kraterków Odessa 
w Teksasie, gdzie na zewnętrznej stronie głównego krateru 
znajdują się co najmniej 4 małe. Można jeszcze zauważyć, że 
na polu kraterowym w Morasku, również wokół głównego kra
teru istnieje kilka mniejszych, których średnice i głębokości są 
mniej więcej tego samego rzędu co kraterków na Campo del 
Ciel o. 

Wszystkie kratery Campo del Cielo są, z wyjątkiem jednego, 
na ogól płytkie w stosunku do swych średnic. Obecnie są one 
wypełnione materiałem zmytym z powierzchni swych wałów, 
ledwie widocznych, ale niegdyś znacznie wyższych. Krater ozna
czony numerem 2 aczkolwiek nie największy jest jednak naj
głębszy. Krater nr 3 jest największy lecz posiada bardzo płaskie 
i płytkie dno. To samo można powiedzieć i o innych kraterach. 

Krater nr 3 jest eliptyczny o kierunku dużej osi NW -SE. 
Krater nr 8 jest nieregularny i wyraźnie wydłużony w kierunku 
NS. Inne kratery są prawie okrągłe. Najlepiej zbadany został 
krater nr 2. W jego centrum na głębokości od 4 do 9,3 m wy
kryto fragmenty meteorytów. Wal krateru ma obecnie wysokość 
zaledwie l m nad poziomem gruntu, lecz ilość materialu osa
dzonego w jego wnętrzu wskazuje, że musiał być niegdyś o l lub 
2 metry wyższy. We wnętrzu krateru znaleziony został węgiel 
drzewny, którego wiek określono na 5800-2000 lat. Prawdopo
dobnie węgiel ten powstal w czasie wybuchu kosmolitu. 

Meteoryty 

Miejsca znalezisk meteorytów orientują się wyraźnie na kra
tery i położone są na linii o długości około 75 km sądząc z róż
nych późniejszych znalezisk. Poszukiwania terenowe szukaczami 
min były nader owocne. Największą koncentrację odłamków me
teorytów znaleziono w okolicy kraterów l, 2, 3 i 8. Na prze
strzeni mniejszej od 1/100 calego terenu objętego kraterami uzy
skano z głębokości od 15 do 25 cm ponad 500 meteorytów o ma
sach od 35,7 do 50 kg. Większość kraterów nie posiadała me
teorytów lub też miała ich bardŻO niewiele. Niemniej jednak 
w stosunkowo małym kraterze nr 8 znaleziono 24 fragmenty 
meteorytów ogólnej masy 50-60 kg. Na wale krateru nr 2 zna
leziony został na głębokości 20 cm meteoryt masy 18,3 kg. 
Reasumując można stwierdzić, że zarówno pola kraterowe jak 

i meteorytowe są niezwykle długie i wąskie. Wielkie osie są 
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zbieżne a rozkład meteorytów wydaje się rozciągnięty we 
wszystkich kierunkach poza pole kraterowe. Ogólna masa zna
lezionych meteorytów nie wliczając do niej zaginionej masy 
Meson de Fierm wynosi co najmniej 12 400 kg, oo jest prawdo
podobnie tylko małą cząstką ogólnej masy spadku. Meteoryty 
Campo del Cielo są heksaedrytarni o zawartości niklu od 5,11 
do 5,87%. 

Spadek kosmolitu 

Okoliczność, że rozkład kraterów biegnie liniowo wzdłuż wą
skiego pasa, nasuwa wniosek, że kosmolit wszedł do atmosfery 
ziemskiej na dużej wysokości po bardzo płaskim torze i rozpadł 
się na bard2'io wiele fragmentów. Miały one przy tych założe
niach stosunkowo mały rozrzut poziomych i pionowych składo
wych prędkości. Różnice prędkości poziomych wzrastały z po
wodu różnic w oporze atmosfery szczególnie blisko powierzchni 
Ziemi. Małe fragmenty mogły mieć mniejszy rozrzut prędkości, 
tak iż jedne spadły tuż przed, a inne po spadku mas, które dały 
kratery. Nie jest rzeczą dostatecznie wyjaśnioną, czy te niezli
czone drobne odłamki powstały na skutek rozpadu kosmolitu 
jeszcze w atmosferze czy też na skutek kruszenia się większych 
mas uderzających o Ziemię. Morfologia ich wydaje się wskazy
wać na tę drugą możliwość. 

Prawie pozioma droga kosmolitu mogla pochodzić albo z pier
wotnej orbity okołosłonecznej kosmolitu albo z obniżającej się 
eliptycznej orbity okołoziemskiej, na której został on schwytany 
przyciąganiem Księżyca lub oporem atmosfery ziemskiej. Nie 
wszystkie odłamy spadały równocześnie, część ich spadła później. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na heksaedryty północ
nego Chile, gdzie równi·eż pole co najmniej kilkunastu meteory
tów rozciąga się na przestrzeni około 400 km z N na S. Zawar
tość w nich niklu jest zasadniczo taka sama jak w meteorytach 
Campo del Cielo, co jest zresztą rzeczą zrozumiałą skoro jedne 
i drugie należą do odmiany heksaedrytów. Polożenie tych dwóch 
pól meteorytowych wydaje się wskazywać na fakt, że kosmolit 
był satelitą Ziemi i że meteoryty chilijskie mogły być fragmen
tami ciała, które obiegało Ziemię przed swoim spadkiem. Na
leży jednak zauważyć, że znaleziska chilijskie leżą wzdłuż linii 
kolejowej oo może tłumaczyć ich wykrycie, czyli że ich rozkład 
liniowy może być tylko po:wrny. 

Dla ustalenia związku czy też jego braku pomiędzy wspomnia
nymi grupami meteorytów niezbędne są dalsze prace zmierza
jące m. in. w kierunku dokładnego oznaczenia granic pól roz-
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siania meteorytów obu grup i szczegółowego 21badania ich fizycz
nych i chemicznych własności. 

Na prawdopodobieństwo spadków heksaedrytów w postaci 
deszczów rozsianych na dużych przestrzeniach z kierunku N 
na S lub z NE na SW zwrócił uwagę E. P. Henderson w ostatnio 
opublikowanej pracy pt. "Hexahedrites" (Smithsonian Misc. Coli. 
v. 148, no 5, Washington, 1965). 

Na zakończenie wreszcie wypada zauważyć, że prace argen
tyńsko-amerykańskich ekspedycji z lat 1961-1963 dały wyczer
pujący i jak się roaje najbardziej dokładny z istniejących obraz 
szczegółów pola Campo del Cielo na pustyni Gran Chaco w Ar
gentynie. Dla nas stanowi on cenny material porównawczy przy 
pracach nad genezą kraterów w Morasku pod Poznaniem (patrz 
KRONIKA). 

KRONIKA 
Wyjątkowo chłodne gwiazdy 

Trzej astronomowie z California Institute of Technology: G. N e u g e
b a u er, D. E. M ar t z i R. B. L e i g h t o n, odkryli niezwykłe gwiazdy, 
tak chłodne, że większość ich promieniowania przypada w dalekiej pod
czerwieni. Pomiarów dokonano w Obserwatorium na Mount Wilson za 
pomocą specjalnie skonstruowanego urządzenia z lustrem plastycznym, 
aluminizowanym, o średnicy 62 cali (157,5 cm), poruszającym się tak, że 
powstający w ognisku obraz przechodził poprzez uszeregowane detektory 
dwóch rodzajów. Jedna komórka z siarczku ołowiu mierzyła jasność 
w długościach fali rzędu 2,01-7-2,40 mikrona, dając tzw. wielkość gwia
zdową K, podczas gdy druga komórka, krzemowa, notowała promienio
wanie o długości fali 0,68 -7-0,92 mikrona i dawała wielkość gwiazdową I. 
Podczas patrolowania nieba teleskop potrzebował 2 lub 4 minuty dla 
przebycia lh w rektascensji, powtarzając patrolowanie jednego wycinka 
nieba wielokrotnie i stale zachowując skalę 15° w deklinacji. Natrafiając 
na bardzo czerwony obiekt, teleskop mierzył wielkość I oraz K z dokład
nością do ±om,2 i podawał współrzędne obiektu z dokładnością do ± 1'. 

Już podczas pierwszych badań, prowadzonych w części Drogi Mlecznej 
położonej w gwiazdozbiorach Woźnicy i Byka, znaleziono 10 wyjątkowo 
czerwonych obiektów, dla których K-I = 7m,5. Stanowiły one około l Ofo 
zarejestrowanych obiektów. 

W gwiazdozbiorze Byka została zaobserwowana jedna z. tych niezwy
kłych gwiazd. Jej współrzędne: 

a19ss = 3h51m,5 a!9Gs =-+ 11 °18' 
Dla gwiazdy tej otrzymano z pomiaru I= +7m przy K = om. W czer

wonym świetle jest to słaba gwiazdka 16m, zaś wizualnie jest trudna do 
zaobserwowania nawet przez wielki teleskop Mount Palomar. Tempera
tura tej gwiazdy wynosi 1200°F (ok. 922°K), zaś inna gwiazda tego typu, 
odkryta w konstelacji Łabędzia, ma temperaturę 800°F (ok. 700°K). 

Odkryte gwiazdy promieniują jak ciała czarne, ich temperatury po
Wierzchniowe są bardzo niskie, prawdopodobnie około 1000°K. Niestety, 
brak pewnych informacji na temat odległości tych gwiazd. Jeśli obecne 
przypuszczenie, że koncentrują się one wokół linii głównej Drogi Mlecz-
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nej będzie potwierdzone, to będą one stosunkowo dalej odległe, niż naj
bliższe sąsiadki Słońca. 

Wykonane przez zespół astronomów Uniwersytetu Arizońskiego obser
wacje fotoelektryczne obiektu w Labędziu w sześciu długościach fal pod
czerwieni wykazały, że maksimum wypromieniowanej energii przypada 
daleko w podczerwieni, bo aż w pobliżu długości fali 4 mikrony! 

Guido M tirich i Jeffrey D. S car g l e otrzymali za pomocą 5 me
trowego teleskopu na Mount Falomar widmo w podczerwieni gwiazdy 
w Byku. Dokładne "rozszyfrowanie" widma jest bardzo trudne, wykryto 
jednak istnienie tlenków wanadu i tytanu. Na pewno jednak typ widmo
wy tej gwiazdy nie jest wcześniejszy niż MB a prawdopodobnie gwiazda 
ta nie należy do gwiazd ciągu głównego. 

Wg Sky and Telescope, Vol. XXX, nr 4. 
Piotr Flin - Kraków 

Zmienne widmo Deneba 

Czy można z archiwalnych obserwacji wykryć ewolucyjne zmiany 
w pojedynczej gwieździe? To stare zagadnienie zostało postawione w no
wej formie przez Martę H. L i l l er i Williama L i l l er a z Obserwa
torium w Harvard. Punktem wyjściowym dla nich były niedawne prace 
teoretyczne G. H a y a s h i'e g o i A. Camer o n a, którzy wyliczyli 
ewolucyjną drogę dla modelu gwiazdy o masie 15,6 mas Słońca. Gwiazdy 
takie mogą ewoluować bardzo szybko podczas ostatniego stadium spalania 
helu, tak że ich typ widmowy może się zmieniać od A do M w czasie 
zaledwie 20 000 lat. Temperatura powierzchniowa tych gwiazd może ma
leć z szybkością 3°K na rok! 

Jeżeli te rachunki są poprawne, to małe progresywne zmiany w widmie 
nadolbrzymów mogłyby być wykrywane w przeciągu stulecia lub nawet 
w krótszym okresie czasu. Aby sprawdzić tę hipotezę Lilierowie wybrali 
najpierw Deneba, gwiazdę, która jest nadolbrzymem klasy A2 mającą 
jasność absolutną -7m i masę około 25 mas Słońca. Do prac tych Lilie
rowie wykorzystali 29 spektrogramów Obserwatorium Harvardzkiego. 
Najwcześniejsze zdjęcia pochodzące z roku 1887 otrzymano za pomocą 
pryzmatu obiektywowego, zaś ostatnie spektrogramy szczelinowe otrzy
mano w latach 1962-1963 za pomocą 153 cm reflektora. Ponieważ w Har
vard było tylko kilka spektrogramów z lat 1910-1930, wykorzystano więc 
31 spektrogramów o małej dyspersji otrzymanych przy użyciu 95,25 cm 
reflektora Uniwersytetu w Michigan. 

Dla sprawdzenia zmian temperatury wybrano linię zjonizowanego ma
gnezu o długości f.. = 4481 A, która jest bardzo wrażliwa na zmiany tem
peratury. Nie stwierdzono dających się zmierzyć zmian w intensywności 
linii zjonizowanego magnezu 4481 A. Lillerowie sądzą więc, że tempera
tura Deneba w latach 1887-1963 nie mogla prawdopodobnie zmienić się 
więcej niż o 250°K (W. B u s c o m b e ocenił efektywną temperaturę po
wierzchniową Deneba na 9700°K). Tak więc badanie progresywnych zmian 
temperatury Deneba nie dało pożądanego rezultatu. 

Zostały jednak stwierdzone zmiany w widmie innego rodzaju. Zauwa
żono mianowicie wzmocnienie linii H zjonizowanego wapnia w stosunku 
do sąsiedniej linii H~. Porównanie starych i nowych klisz wykazało tę 
zmianę, mimo, że te dwie linie absorpcyjne prawie całkowicie pokrywają 
się w długości fali 1,6 A (na spektrogramie prążki zostały rozdzielone). 
Lillerowie sugerują, że przyczyną słabszych linii absorpcyjnych w r. 1890 
było nakładanie się linii emisyjnych zapoczątkowane w chromosferze 
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gwiazdy. W związku z tym zachodzi pytanie, czy zmiany aktywności 
Deneba w badanym okresie nie są podobne do 11-letniego cyklu słonecz
nego, tylko przebiegają znacznie wolniej? Lub ogólniej - czy zmiany 
widma nadolbrzymów są wynikiem ewolucji gwiazdy, czy też odpowia
dają one jakiemuś cyklowi? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie wy
maga dalszych badań nad innymi nadolbrzymami. 

Wg Sky and Telescope, vol. XXVIII, no. 3. 
Piotr Flin - Kraków 

"Lunar Aeronautic Chart" 

Taki tytuł nosi mapa Księżyca, którą od r. 1960 wydaje Aeronautical 
Chart and Information Center wspólnie z Uniwersytetem Arizońskim. 
Będzie to najdokładniejsza mapa Srebrnego Globu, jaką dotąd opraco
wano. Praktycznie bowiem biorąc, zawiera ona wszystkie detale na po
wierzchni Księżyca, które dostępne są do obserwacji z powierzchni Ziemi 
za pomocą dużych instrumentów. Podkladem do jej opracowania są 
szczegółowe obserwacje wizualne oraz doskonale zdjęcia Księżyca, zwła
szcza zaś zdjęcia z atlasu G. P. Ku i p er a wydanego w r. 1960 pt. Pho
tographic Lunar Atlas. 

Na mapie Lunar Aeronautic Chart powierzchnia Księżyca podzielona 
została na osiem stref: dwie strefy równikowe, cztery strefy "umiarko
wane" i dwie strefy biegunowe. Strefy równikowe przedstawione są 
w rzucie Merkatora, strefy umiarkowane w odwzorowaniu Lamberta, 
a strefy biegunowe w projekcji stereograficznej. Kratery, łańcuchy gór
skie i inne wzniesienia przedstawione są plastycznie, przy czym kąt 
padania promieni słonecznych waha się w granicach od 5° do 30° (za
leżnie od wysokości danego wzniesienia). Natomiast przy pomocy odpo
wiedniej tonacji zaznaczono ciemniejsze i jaśniejsze miejsca na morzach 
księżycowych, a także systemy jasnych smug. Ponadto na mapie podano 
warstwice z interwałem co 300 m oraz względne wysokości niektórych 
wzniesień. 

s N 

E W E 

N B s 
Rys. l. Oznaczenie stron "świata" na Księżycu: A - na dotychczasowych 

mapach, B - na mapie Lunar Aeronautic Chart 
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Mapa Lunar Aeronautic Chart zawiera również dokładną nomenkla
turę utworów księżycowych, gdzie wprowadzono liczne zmiany i uzupeł
nienia (zmiany te zostały akceptowane przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną w r. 1964). Dla nazewnictwa księżycowego ma to doniosłe 
znaczenie, ponieważ na dotychczasowych mapach Księżyca panowal duży 
chaos. Trudno się temu dziwić, skoro dla małych kraterów stosowano 
tylko oznaczenia literowe i trzeba się było domyślać, czy nazwa krateru 
H lub F pochodzi od krateru Aristarchus, czy też od sąsiedniego krateru 
Herodotus. Na mapach Lunar Aeronautic Chart podawane są pełne na
zwy małych kraterów, jak np.: Parry A, Guericke D itd. 

Nowością jest orientacja mapy Lunar Aeronautic Chart, która pólnoc 
ma u góry, a zachód na lewo (zalecenie Międzynarodowej Unii Astrono
micznej z r. 1960 *). Oczywiście, nie chodzi w tym wypadku tylko o obró
cenie dotychczasowych map o 180°, ale o prawidłowe oznaczenie stron 
.,świata" na Księżycu. Znaczy to, że wschód jest tam gdzie Słońce wscho
dzi, a zachód gdzie zachodzi. Dotąd było odwrotnie, gdyż Słońce wscho
dziło na zachodzie, zachodziło zaś na wschodzie. Obecnie więc w lunecie 
z okularem astronomicznym widzimy poludnie u góry (krater Moretus, 
Leibnitz Mts), pólnoc u dołu (krater Plato, Mare Frigoris), wschód na 
lewo (krater Langrenus, Mare Crisium), a zachód na prawo (krater Gri
maldi, Oceanus Procellarum). 

Mapa Lunar Aeronautic Chart wydawana jest w podziałce l : l 000 000, 
a całość obejmować ma 144 kart formatu 56 X 73 cm. Oczywiste jest, że 
mapa ta nie jest na tyle dokładna, aby mogła służyć selenonautom. 
Stwierdzono nawet, że zawiera ona różne nieścisłości. Na przykład w pół
nocno-zachodniej części krateru Guericke polożony jest mały krater ozna
czony jako Guericke H, a tymczasem na zdjęciach "Rangera-7" w miej
scu tego krateru widzimy niewielkie pasmo górskie. Podobnie jest ze 
szczeliną, która wybiega od krateru Parry A. Na mapie Lunar Aeronautic 
Chart szczelina ta ciągnie się aż do krateru Guericke G, podczas gdy na 
zdjęciach "Rangera-7" kończy się przy kraterze Guericke F. 

St. R. Brzostkiewicz 

Obserwacje Księżyca w podczerwieni 

Dzięki szybkiemu rozwojowi elektroniki można było zbudować urzą
dzenie, zwane konwertorem, przy pomocy którego możemy obserwować 
powierzchnię Księżyca i planet w promieniowamu podczerwonym. Dzia
łanie konwertora jest następujące: za pomocą systemu optycznego obraz 
rzutuje się na fotokatodę, a uwolnione z niej elektrony pod dzialaniem 
pola elektrostatycznego padają na ekran fluoryzujący i tworzą na nim 
obraz w innej długości fali. Idzie po prostu o zamianę promieniowania 
niewidzialnego na promieniowanie widzialne. 

W prywatnym obserwatorium dra Karola F i s c h er a w Pradze do 
obserwacji powierzchni Księżyca zastosowano konwertor, który zamie
niał promieniowanie podczerwone (w przedziale od 7000 do 9000 A) na 
promieniowanie w widzialnej części widma. Do tego celu został odpo
wiednio adaptowany refraktor o średnicy 190 mm i ogniskowej 300 cm. 
Podnietą do podjęcia tych prac było sprawozdanie węgierskich astrono
mów G a u s ser a i B ar t h y z r. 1959, którzy rzekomo obserwowali 

*) Nasz J. żuł a w ski już w r. 1903 tak oznaczył strony "świata" na 
mapie Księżyca, którą załączył do powieści fantastyczno-naukowej pt. Na 
Srebrnym Globie. 
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wylew lawy w kraterze Alfons. Wiadomo zaś, że ciepła lawa w podczer
wieni musiałaby być dobrze widoczną. 

Obserwacje dokonane przez dra Fischera wykazały, iż morza księży
cowe oraz dna kraterów Plato i Grimaldi, a w mniejszym stopniu także 
kratery: Picard, Stevinus, Censorius i Kepler, w podczerwieni są dużo 
ciemniejsze niż w świetle integralnym. Natomiast kratery Langrenus, 
Manilius i Menelaus, wnętrze kraterów Kopernik i Aristarchus, oraz 
wschodni wal Sinus Iridum, w podczerwieni są znów jaśniejsze. Niektóre 
kratery (Theophilus, Cyrillus i Tycho) w czasie, kiedy Słońce było w po
łudniku, wykazywały w podczerwieni wyraźniejszy wal zachodni niż 
wschodni. Wyglądało to tak, jak gdyby kratery te w chwili obserwacji 
znajdowały się blisko terminatora. 

Ciekawe również wyniki otrzymano w czasie obserwacji zaćmienia 
Księżyca z 26 sierpnia 1961 r. Okazało się bowiem, że pólcień był dużo 
ciemniejszy w podczerwieni niż w integralnym świetle. Natomiast cień 
w podczerwieni wykazywal większą fazę zaćmienia aniżeli obserwowano 
to w świetle integralnym (różnica wynosiła 3-5 minut). Na 10 minut 
przed największą fazą zaćmienia obraz na ekranie fluoryzującym "roz
płynął się", by po 20 minutach znów się pojawić. W czasie zaćmienia nie 
obserwowano na zakrytej części Księżyca utworów, które promieniowa
łyby w podczerwieni. 

W pierwszym półroczu 1961 r. dr Fischer dokonywał systematycznych 
obserwacji nieoświetlonej części Księżyca i nie stwierdził żadnych utwo
rów, mogących być wylewami lawy. Nie udało mu się także zaobserwo
wać czerwonych plam ("red spots") na dnie krateru Alfons, które widział 
W i l ki n s w r. 1958 (Urania, 1959, nr 6, str. 222). Zresztą plamy te 
mogłyby się objawić w podczerwieni tylko w tym wypadku, gdyby były 
następstwem miejscowego wzrostu temperatury (o ile oczywiście coś 
takiego na Księżycu w ogóle zachodzi). 
(Według zbioru referatów pt. Seminó:F o planetach a Mesici, Praha 1965) 

St. R. Brzostkiewicz 

Luminescencja w okolicy lu-ateru Kepler 
W nocy z l na 2 listopada 1963 r. Z. K o p a l i T. W. R a c k h a m 

(Uniwersytet w Manchesterze) fotografowali Księżyc w obserwatorium 
na Pic du Midi. Do obserwacji użyli dwóch filtrów interferencyjnych, 
z których jeden przepuszczał promieniowanie w okolicy 6700 A (podczas 
prób laboratoryjnych stwierdzono, że w tej długości fali leży maksimum 
luminescencji meteorytów bombardowanych protonami), a drugi w oko
licy 5400 A. W ciągu nocy dwukrotnie obserwowali w okolicy krateru 
Kepler wyraźny wzrost luminescencji w czerwonej części widma (wzrost 
wynosił aż 860fo). Należy zaznaczyć, że 8112 godziny przedtem obserwo
wano na Słońcu duży rozbłysk chromosferyczny. Jest więc prawdopo
dobne, iż obserwowany wzrost luminescencji w okolicy krateru Kepler 
wywołany był promieniowaniem korpuskularnym, którego cząsteczki 
osiągnęły 5000 km/sek. 

St. R. Brzostkiewicz 

Nowy odłam meteorytu Morasko 

O meteorytach żelaznych, oktaedrytach z Moraska pod Poznaniem 
informowałem Czytelników Uranii w nr 8 z 1957 r. (str. 232 i następne) 
wyrażając nadzieję, że z czasem znajdą się w okolicy i inne odłamy tego 
meteorytu. Nadzieje te zaczynają się spełniać. Nowy odłam wagi 16,8 kg 
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bryłowatego kształtu znaleziony został w pierwszej polowie 1963 roku 
przez mieszkańca Moraska Ryszarda N o w i c k i e g o. Odłam ten tkwił 
na głębokości około 0,5 m w odległości około 470 m od pola kraterków, 
a dokladniej od kraterku nr l - jeziorka. Okaz ten przechowywany jest 
w Planetarium w Chorzowie i był wystawiony w roku 1965 na wystawie 
"Materia meteorytowa w naszym Układzie Słonecznym". 

Interesujących się bliżej tą sprawą odsyłam do mojej pracy "Meteoryty 
Polski" (Studia Geologica Polonica, 1964, XV), w której możliwie szcze
gółowo omówiłem kraterki i meteoryty Morasko. 

Jerzy Pokrzywnicki- Warszawa 

KRONIKA HISTORYCZNA 

4 marca 1869 r. urodził się Marcin Ernst 

Prof. Marcin Er n s t urodził się w Warszawie i tam też kończył szkolę 
średnią. Studia astronomiczne odbył w Berlinie, gdzie w r. 1896 otrzymał 
tytuł doktora filozofii. Po ukończeniu studiów osiedla się we Lwowie 
i obejmuje stanowisko asystenta w obserwatorium Folitechniki Lwow
skiej. W r. 1900 podejmuje wyklady astronomii na Uniwersytecie, gdzie 
w r. 1905 mianowano go profesorem nadzwyczajnym, a w r. 1912 zwy
czajnym. W r. 1914 przy Uniwersytecie Lwowskim powstal zakład astro
nomii, którym prof. Ernst kierowa~ do końca swego życia. Zmarł we 
Lwowie 4 czerwca 1930 r. 

Zakład astronomii przy Uniwersytecie Lwowskim przeznaczony był 
zasadniczo dla celów dydaktycznych. Posiadal on bowiem bardzo skromne 
wyposażenie i z tego powodu musiano ograniczyć się do obserwacji oko
licznościowych (zaćmienia Słońca i Księżyca, zakrycia gwiazd przez Księ
życ). Dlatego też prof. Ernst zasłużył się przede wszystkim jako świetny 
wykladowca i autor licznych dziel astronomicznych. W r. 1897 ogłosił 
bardzo dobrą książkę pt. Astronomia gwiazd stałych, a w r. 1907 opraco
wał nowe wydanie Kosmografii Jana J ę d r z e j e w i c z a, która po raz 
pierwszy ukazała się w r. 1885. Natomiast pierwszy polski podręcznik 
uniwersytecki pt. Astronomia sferyczna wydany został w r. 1928. Jego 
zaś Kosmografia dla szkól średnich ukazała się aż w czterech wydaniach 
w latach 1908-1925. Wreszcie w r. 1936, a więc sześć lat po ::imierci 
prof. Ernsta, opublikowana została jego praca pt. Teoria zaćmień i zja
wisk pokrewnych, do której przedmowę napisał prof. Micha! K a m i e ń
s ki*). 

Prof. Ernst miewał publiczne wyklady i był autorem szeregu dosko
nałych dzieł popularno-naukowych, jak: Budowa Wszechświata (1910), 
Astronomia popularna (1911), Planety i warunki życia na nich (1913). 
Opracował również obrotową mapę nieba, która wydana była bardzo 
starannie pt. Mapa nieba widzialnego na ziemiach polskich. 

St. R. Brzostkiewicz 

Wizerunek Kopernika według sztychu Falcka 

Jednym z ciekawszych wizerunków Mikołaja Kopernika jest sztych 
Jeremiasza F a l ck a, prawdopodobnie wykonany w Paryżu gdzieś około 

*) Do druku dzieło zostało przygotowane przez dra Alfreda S t a
e h y'e g o, byłego asystenta prof. Ernsta. 
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r. 1645. Na wizerunku tym (wysokość 253 mm, szerokość 191 mm) Ko
pernik ma długie kręcące się włosy, twarz i oczy zwrócone prawie 
wprost, lecz korpus nachylony nieco w prawo. Dzieło Falcka (miedzioryt) 
ma zalety dobrego rysunku, plastycznego wykonania oraz duże podo
bieństwo do portretu toruńskiego. Przypuszcza się nawet, iż obydwa por
trety wykonane byly na podstawie jakiegoś wspólnego pierwowzoru. Jest 
też możliwe, że Falek sztych swój wykonał właśnie w oparciu o portret 
toruński. Ponadto sztych ten ma jakiś związek z drzeworytem rytowa
nym przez Tobiasza S t i m m er a, chociaż oblicze astronoma jest na 
nim wyraźnie zmienione. Portret otoczony jest owalną ramą, w otoku 
której widzimy napis: Nicolaus Copernicus, a w lewym dolnym rogu 
znajduje się podpis artysty: J. Falek sculp. 

Pod wizerunkiem Kopernika umieszczony jest wiersz B ar l a c u s a: 
Naturae novus iste faber fuit; aethera, terras l Restituit magna cum ra
tione senex. l Quam calcamus humum, mediis suspendit in astris, l Et 
Lunae comites altius ire cupit. l Mercurius priscis migrat de sedibus 
Lunae comites altius ire cupit. l Mercurius priscis m igrat de sedibus 
ipse l Immensi medium Cynthius orbis habet. l Hunc circum reptarnur 
et omnis machina mundi l Immotoque hommum quilibet igne calet. l 
In versa es t · rerum facies, hu ma na quid ul tra l Meus queat? hic nostri 
terminus ingenii est. l Cuncta sibi constant, luces noctesquc minorque l 
Est labor, hoc coelos constituisse modo. l Confudit mundum Ptolomaeus 
genetibus unus l Hic verum potuit reddere, quis potior? 

W polskim p rzekladzie treść wiersza jest następująca: "Ten stal się 
nowym budowniczym Natury; z wielką trafnością starzec odtworzył nie
biosa i Ziemię. Ziemię, po której kroczymy zawiesił pomiędzy gwiazdami 
i towarzyszom Księżyca polecił pójść wyżej. Sam Merkury przenosi się 
z dawnych siedzib, a Słońce zajmuje środek olbrzymiego kola. Wokół 
niego jesteśmy unoszeni my i cala machina świata, a każdy z ludzi grzeje 
się od nieruchomego ognia. Zmienił się obraz rzeczy, cóż więcej potrafi 
dokonać myśl ludzka? to jest kres naszych zdolności. Wszystko trwa ze 
sobą w zgodzie, dni i noce, a mniejszy jest trud, gdy w ten sposób nie
biosa zostały uporządkowane . Plolemeusz sam wprowadził świat w nie
lad, ten potrafił odnaleźć prawdę, który z nich lepszy?" 

St. R. Brzostkiewicz 

Kopernik na sejmiku pruskim w Grudziądzu 

W dniu 17 marca 1522 r. zebrał się w Grudziądzu sejmik pruski, któ
remu przewodniczył Krzysztof S z y d l o w i e ck i, kanclerz wielki ko
ronny i kasztelan krakowski. Na sejmiku tym ułożone miały być warunki 
"wieczystego pokoju" pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzy
żackim. Na obrady nie stawili się jednak reprezentanci Zakonu i dlatego 
zajęto się problemami czysto wewnętrznymi, przede wszystkim zaś spra
wą połączenia rady pruskiej z senatem polskim oraz ustanowieniem no
wych praw menniczych. Na sejmiku obecny był Mikołaj K o p er n i k, 
jako przedstawiciel kapituły warmińskiej. 

Obrady nad reformą monetarną rozpoczęto 21 marca i wtedy właśnie 
Kopernik odczytał swoją głośną rozprawę o pieniądzu pt. De monetae 
cudendae ratione (0 sposobie bicia monety). W rozprawie tej żądal znie
sienia przywileju bicia monety, jaki posiadały Toruń, Elbląg i Gdańsk. 
Proponowal natomiast wprowadzenie jednej mennicy w Prusach Królew
skich oraz polepszenie aliażu monetarnego w ten sposób, aby z pól funta 
srebra wybijano tylko dziesięć grzywien, a nie jak dotychczas dwadzie-
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ścia. Ponadto domagał się wycofania z kursu starej monety oraz zna
czenia pieniędzy herbem królewskim i pruskim. Do uchwal jednak nie 
doszło, ponieważ przeciwko projektowi Kopernika występowali repre
zentanci Torunia, Elbląga i Gdańska, a poza tym w obradach nie brali 
udziału pelnornocnicy wielkiego mistrza. 

Na uwagę zasługuje fakt, że Christoph H ar t k n o c h w dziele pt. 
Alt- und Neues P1'eussen ... (Franckfurt 1684) podaje, jakoby obrady na 
sejmiku w Grudziądzu odbywały się wyłącznie w języku polskim. Zatem 
Kopernik, który w obradach brał wybitny udział, musiał dobrze władać 
tym językiem. 

St. R. Brzostkiewicz 

LISTY DO REDAKCJI 

Obliczanie faz Księżyca 

Nie wnikając w strukturę podanych w Uranii, 1965, nr 12 za belgij
skim astronomem Jean M e e u s przez St. R. Brzost ki e w i c z a ta
blic do obliczania przybliżonych faz Księżyca, pragnę dodać kilka uwag. 

Zasygnalizowany przez autora artykułu Uranii rząd wielkości popeł
nianego przy tym maksymalnego błędu 0,6 dnia wynika głównie z tego, 
że wspomniane tablice dotyczą tylko średnich, a nie rzeczywistych faz 
Księżyca oraz zawierają kilka niemało znaczących zaokrągleń do 

.Od,1 = 2h,4. Ale w niektórych przypadkach łatwość dokonywanego przy 
tym rachunku może się okazać ważniejszym argumentem nad osiągnięcie 
dokładniejszego wyniku kosztem nieco większej pracy obliczenia. 

W każdym razie warto wspomnieć o tablicach P. V. N e u g e b a u er a 
(Tafelen filr Sonne, Planeten und Mond nebst Tafelen der Mondphasen, 
Leipzig, 1914), do których często zaglądają chronologowie i archeologo
wie, tablic gwarantujących około 20-krotnie większą dokładność obli
czenia m. in. rzeczywistych faz Księżyca. 

Może interesującym będzie zestawienie wyników przeliczenia dwóch 
przykładów, zawartych w artykule St. R. Brzostkiewicza. 

Faza Księżyca w dniu 8 grudnia 1965 roku. 

Rocznik Astronomiczny 
Neugebauer 
Meeus - Brzostkiewicz 

8d17h,4 cz. uniw.} 
8 17 ,3 " " pełnia 
8 9 ,6 " " 

Faza Księżyca w dniu 6/7 października 1511 roku. 
Przykład ten ma związek z dokonaną przez M. Kopernika obserwacją 

zaćmienia Księżyca we Fromborku (długość geogr. 1h,31 E) a może w Lidz
barku ·(1h,37 E). 

Neugebauer 
M. Kamieński *) 
M. Kopernik 
Meeus - Brzostkiewicz 

6d1Qh,8 Śr. CZ. 

6 10 ,8 " 
6 11 ,o " 
6 14 ,4 " 

Gr.] 
" pełnia 

" 
" 

Felicjan Kępiński - Warszawa 

*) Obserwacje Kopernika w świetle astronomii wspólczesnej, Warsza
wa, 1963. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

H. B o n d i- Kosmologia- Państwowe Wydawnictwa Naukowe, War
szawa 1965; str. 236, cena zł 18,-

Tlumaczenie z języka angielskiego: Cosmology, Cambridge University 
Press 1961. II wydanie. 

Kosmologia jest jedną z najstarszych nauk stworzonych przez czło
wieka. Początkowo zajmowali się nią tylko filozofowie, ale z czasem prze
rodziła się ona w dział fizyki. Nastąpiło to z chwilą 'powstania teorii 
grawitacji, jako że większość fizyków uważa, iż zasadniczy wpływ na 
strukturę Wszechświata mają oddziaływania grawitacyjne. Rozwój tej 
nauki byłby oczywiście nie do pomyślenia bez olbrzymiej ilości pomiarów 
przeprowadzonych przez astronomów. Nie należy jednakże sądzić, że 
kosmologia pasożytuje na astronomii - raczej żyje z nią w symbiozie. 
Dlatego też wszyscy miłośnicy astronomii powinni poznać ją w zarysie. 

Wśród współczesnych fizyków teoretyków specjalizujących siQ w ko
smologii jedno z czołowych miejsc zajmuje Hermann Bondi. Znany jest 
on z szeregu śmiałych koncepcji kosmologicznych. 

Kosmologia H. Bondiego jest jedną z nielicznych w świecie, a jedyną 
w języku polskim monografią zawierającą w zasadzie całość dotychcza
sowej wiedzy o budowie Wszechświata. Bogata bibliografia składająca 
się z 96 pozycji usystematyzowanych według rozdziałów umożliwia szcze
gółowe zaznajomienie się z poszczególnymi zagadnieniami. 

W części l autor rozpatruje podstawowe problemy kosmologii (np. za
sada kosmologiczna) dające bazę do dalszych rozważań. Część 2 została 
poświęcona analizie wyników obserwacji astronomicznych poczynionych 
do 1950 roku. Obie te części są napisane w sposób przystępny dla średnio 
zaawansowanych miłośników astronomii *). 

CzQść 3, podająca przegląd najważniejszych teorii kosmologicznych, 
przeznaczona jest dla czytelników bardziej zaawansowanych, ponieważ 
do jej zrozumienia konieczna jest znajomość wyższej matematyki 
(a w szczególności analizy matematycznej i geometrii Riemanna) oraz 
fizyki na poziomie uniwersyteckim. Mniej zaawansowany czytelnik może 
jednak zdobyć ogólne pojęcie po przeczytaniu rozdziałów VIII (Koncepcje 
teoretyczne) i XIV (Obecny stan kosmologii), w którym autor nie odwo
łuje się do matematyki wyższej. 

Calość napisana jest językiem zwięzłym ale nie suchym, co jest po 
części zasługą tłumaczy Elżbiety i Andrzeja B i a l a sów. 

Herman B o n d i - Wszechświat nieznany - Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1963, seria: Nowości Nauki i Techniki; stron 136, cena zł 6,-. 
Tłumaczenie z języka angielskiego: The Universeat large Doubleday and 
Co Inc., New York 1960. 

*) Można je potraktować jako literaturę uzupełniającą do cyklu arty
kułów E. Detyny "Ewolucja poglądów na budowę Wszechświata" (przy. 
Red.). 
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"Zazwyczaj opisujemy świat astronomiczny, zaczynając od Ziemi i po
tem wędrujemy dalej. W naszym przypadku jednak, zaczniemy opis od 
obiektów najdalszych i stamtąd będziemy się zbliżali do Ziemi" - pisze 
Herman Bondi na początku swej książki. Myśl tę autor konsekwentnie 
realizuje, popularyzując zarówno kosmologię, astrofizykę jak i geofizykę. 
Książka rozpoczyna się opisem największego znanego tworu - Wszech
świata. Są tu zebrane wyniki obserwacji astronomicznych, modele 
Wszechświata oraz metody weryfikacji ich prawdziwości. Srodkowa 
część poświęcona jest galaktykom i gwiazdom, a końcowa naszemu ukła
dowi planetarnemu i Ziemi. 

Mimo małej objętości i olbrzymiej ilości opisywanych zagadnień , autor 
rozpatruje je z właściwą sobie wnikliwością i dochodzi do zaskakującego 
w pierwszej chwili wniosku: "Wędrując w przestrzeni - a tak właśnie 
postąpiliśmy w książce - odkryliśmy ku swemu zdumieniu, że pewne 
właściwości ciał bardzo od nas odległych - gwiazd - są niejednokrot
nie dobrze zrozumiałe. Tymczasem tuż pod ręką - np. we wnętrzu Zie
mi - mamy znacznie więcej pytań niż odpowiedzi i bardzo wiele do zro
bienia dla wielu pokoleń uczonych. Należyte zrozumienie tego stanu rze
czy może być zdrową korekturą zbytniej pewności siebie." 

Książka Bondiego napisana jest językiem barwnym i obrazowym (zna
komity przekład W. Z o n n a). Lekturę ułatwia szereg rysunków i foto
grafii. Jest to niewątpliwie cenna pozycja popularyzująca pasjonujące 
problemy przestrzeni, w której żyjemy. Gorąco polecamy ją wszystkim 
miłośnikom astronomii. 

George G a m o w - Grawitacja - Wiedza Powszechna, Warszawa 
1965, seria: Nowości Nauki i Techniki; stron 108, cena zł 8,-. Tłumacze
nie z języka angielskiego: Gravity Doubleday and Co Inc., New York 1962. 

George Gamow - "ojciec bomby wodorowej" - jest wybitnym fi
zykiem amerykańskim rosyjskiego pochodzenia. Zainteresowania Ga
mowa wykraczają jednak znacznie poza fizykę - znane są np. jego prace 
z biologii (pamięć genetyczna) i cybernetyki. Poza tym jest doskonałym 
popularyzatorem nauki - jego książka "Mr Tompkins w krainie cza
rów" została przetłumaczona na kilkanaście języków. 

Powód, dla którego polecamy "Grawitację" miłośnikom astronomii, 
podaje najlepiej sam autor : "Wszechświatem rządzi grawitacja. To ona 
wiąże ze sobą sto miliardów gwiazd naszej Drogi Mlecznej; ona zmu
sza Ziemię do okrążania Słońca, a Księżyc do krążenia wokół Ziemi ; ona 
powoduje spadanie na Ziemię zarówno dojrzałych jabłek, jak uszkodzo
nych samolotów." 

Autor w przystępny sposób omawia kolejne stadia rozwoju teorii gra
witacji począwszy od prac Galileusza, poprzez teorie Newtona i Einsteina, 
aż do najnowszych koncepcji jednolitej teoxii pola. 

Książka ta, napisana pełnym humoru językiem z własnoręcznymi ilu
stracjami autora, jest najcenniejszą tego typu publikacją w języku pol
skim. Stanowi ona doskonałą lekturę dla wszystkich miłośników litera
tury popularnernaukowej niezależnie od ich przygotowania specjalistycz
nego. 

Edward Detyna - Warszawa 

J a n G a d o m s k i - Opowieści o Kosmosie - Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1964, str. 143, cena 19 zl. 

Jest to zbiór artykułów omawiających różnorodne zagadnienia z za
kresu astronomii i astronautyki. Książka jest napisana w sposób bardzo 
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przystępny i ciekawy. Nadaje się ona szczególnie dla młodzieży, jako lek
tura uzupełniająca. Wykaz literatury, umieszczony na końcu pracy, od
syła zainteresowanego czytelnika do obszerniejszych opracowań. 

Ja n G a d o m ski - Powstanie Kosmosu i jego życie - Nasza Księ
garnia, Warszawa 1964, str. 116, cena zł 20. 

Autor - znany i wytrawny popularyzator astronomii i astronautyki -
przedstawia zagadnienia kosmogonii ciał niebieskich. Pierwsze rozdziały, 
traktujące o początkach astronamii, stanowią doskonale wprowadzenie 
do tematu. Autor obszernie przedstawia teorie kosmogoniczne od naj
dawniejszych, naiwnych i prymitywnych do najbardziej współczesnych 
i aktualnych. Książka, wydana w nakładzie 10 000 egzemplarzy, napisana 
jest zrozumiałym i łatwym językiem, i zapełnia lukę w literaturze po
pularnej w tym zakresie. 

Gr a p h i s - czasopismo szwajcarskie w trzech językach (angielski, 
francuski i niemiecki), nr 100, r. 1962. 

Numer jubileuszowy poświęcony jest całkowicie Słońcu. Przedstawiono 
tu kult Słońca u ludów starożytnych, symbolikę Słońca u różnych ludów 
i w różnych epokach, Słońce w zwyczajach i sztuce ludowej, w alche
mii, architekturze i grafice; Słońce widziane oczyma różnych artystów, 
jak: Fornaseiti, Frasconi, Lur~at oraz Słońce w rysunkach dzieci. Wszyst
kie artykuły są bogato ilustrowane barwnymi reprodukcjami, doskona
łymi pod względem technicznym. Łącznie w numerze znajduje się kilka
set - przeważnie barwnych - ilustracji. Czytelnik ma okazję wyrobić 
sobie pogląd, jak temat SŁOŃCE był i jest wykorzystywany w różno
rodnej twórczości. 

Album otwiera hymn faraona Echnatona (ok. r. 1360 p. n. e.) do tarczy 
słonecznej, cytowany w języku angielskim, niemieckim i francuskim, 
którego pierwsze strofy - w wolnym przekładzie Ryszarda Je d l i ń
s ki e g o - brzmią : 

" ... Wzejściem twoim, 
kręgu żywy, 
otwierasz niebosklony, 
by zdobyć milością 
każdy przez cię 
stwor zony byt ... " 

Maria Pańków - Chorzów 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Marzec 1966 r. 

W pierwszych dniach miesiąca możemy próbować odnależć Merkurego, 
świecącego nisko nad zachodnim horyzontem jako gwiazda około zero
Wej wielkości. Natomiast Wenus widoczna jest już jako Gwiazda Poranna 
-4.3 wielkości nisko nad wschodnim horyzontem. 

Jowisza możemy obserwować w pierwszych godzinach nocy, a odnaj
dziemy go łatwo jako jasną gwiazdę okola -1.8 wielkości w gwiazdo
zbiorze Byka. Na Jowisza warto spojrzeć przez lunetę lub nawet dobrą 
lornetkę, możemy być bowiem świadkami ciekawych zjawisk w ukła
dzie jego czterech galileuszowych księżyców (dokładne mcmenty tych zja
Wisk podajemy w odpowiednich dniach). 

Saturn jest w tym miesiącu niewidoczny, Urana możemy obserwować 
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przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa, Neptun widoczny jest w drugiej 
połowie nocy jako gwiazda 8 wielkości w gwiazdozbiorze Wagi, a Plu
ton dostępny jest przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa, ale tylko przez 
wielkie teleskopy (14.5 wielkości gwiazdowej). 

Przez większe lunety możemy też obserwować wieczorem dwie plane
toidy: Westę około 8 wielkości gwiazdowej na granicy gwiazdozbiorów 
Byka, Bliźniąt i Oriona oraz znacznie słabszą Julię (około 12 wielkości) 
na granicy gwiazdozbiorów Raka i Bliźniąt. Pod koniec miesiąca Julia 
zmienia kierunek swego pozornego ruchu na sklepieniu niebieskim, mo
żemy więc wykreślić charakterystyczną pętlę jej drogi wśród gwiazd za
znaczając co noc położenia planetoidy na mapie nieba. 

ld9h Zlączenie Jowisza z Księżycem. Wieczorem możemy obserwować 
zakrycie 3 księżyca Jowisza przez tarczę planety: początek zakrycia 
o 20h34m, koniec o 23h3Qm. 

2d Wenus (widoczna rankiem nad wschodnim horyzontem) osiąga dziś 
maksimum swego blasku. Wieczorem na tle tarczy Jowisza przechodzi 
księżyc 2 i jego cień: początek przejścia księżyca o 21h39m, a wędrówki 
cienia o 24hl3m. 

4d Obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten po
jawi się nagle z cienia planety o 2lh7m w odległości równej średnicy tar
czy Jowisza od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracC>jącą). 

5d2h56m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest 
to początek 1505 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. O 5h Merkury 
w największym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt tego odchylenia 
wynosi 18°). 

6d22h53m Zakrycie l księżyca Jowisza przez tarczę planety. 
7d3h Uran w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy wę

drówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc l rozpo
czyna przejście o 20h2m, a jego cień o 2lh18m; księżyc kończy przejście 
o 22h14m, jego cień o 23h2lm. 

8d Dziś dwie planety znajdą się w przeciwstawieniu (w opozycji) ze 
Słońcem: o 6h Pluton i o 16h Uran. Wieczorem o 20h54m obserwujemy 
koniec zaćmienia l księżyca Jowisza; księżyc ten pojawi się nagle w od
ległości równej promieniowi tarczy planety od jej prawego brzegu (w lu
necie odwracającej). 

10d23h Saturn w złączeniu ze Słońcem. 
nct O 16h Merkury nieruchomy w rektascensji, a o 17h Neptun w nie

widocznym złączeniu z Księżycem. O 2:~h45m obserwujemy koniec za
ćmienia 2 księżyca Jowisza (zjawisko przebiega podobnie jak 4 marca). 

12d Od 19h37m do 22h38m na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 
3 księżyca. 

14d7h Niewidoczne złączenie Marsa z Merkurym. Wieczorem obserwu
jemy - początek przejścia l księżyca (o 2lh56m) i jego cienia (o 23hl4m) na 
tle tarczy Jowisza. 

15d O 19hl6m nastąpi początek zakrycia, a o 22h49m koniec zaćmienia 
l księżyca Jowisza. 

17d23h Wenus w dalekim złączeniu z Księżycem. 
20d Cień 2 księżyca widoczny jest na tarczy Jowisza od l8h45m do 

2lh28m. 
2ld 2h53m Słońce wstępuje w znak Barana; jego długość ekliptyczna 

i rektascensja wynosi wówczas 0°. Mamy początek wiosny astronomicznej 
na półkuli północnej. O 15h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem. 

22d2lhl2m Zakrycie l księżyca Jowisza przez tarczę planety. 
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23d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Początek 
przejścia księżyca o 18h22m, jego cienia o 19h38m; koniec przejścia księ
życa o 20h34m, a jego cienia o 2lh5lm. 

26d22h28m Księżyc 3 Jowisza rozpoczyna przejście na tle tarczy pla
nety. 

27d Księżyc 2 i jego cień wędrują na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 roz
poczyna przejście o 18h49m, a jego cień o 2lh2lm; księżyc 2 kończy przej
ście o 2lh3lm, a jego cień schodzi z tarczy planety o 24h5m. 

28d20h Jowisz w złączeniu z Księżycem. 
30dl9h Merkury w niewidocznym złączeniu z Saturnem. Tego wie

czora warto obserwować Jowisza. W cieniu planety ukryty jest księżyc 3 
(i stąd niewidoczny), natomiast księżyc l zbliża się do brzegu tarczy 
i rozpoczyna przejście na jej tle o 20hl9m. Księżyc 3 pojawia się nagle 
o 20h52m w odległości około półtorej średnicy tarczy planety od jej pra
wego brzegu. Dalej o 21h34m na tarczy Jowisza pojawia się cień księ
życa l, o 22h3lm księżyc l kończy swoje przejście, a o 23h47m cień księ
życa l opuszcza tarczę planety. 

3ld2lh9m Obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca J owisza. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

D a t a 
l 9 6 6 

II 20 
III 2 

12 
22 

IV l 

Data 

l 
p 

1966 

o 
III l -21.62 

3 -22.1 t 
5 -22.57 
7 -23.01 
9 -23.42 

11 -23.82 
13 -24.18 
15 -24.51 

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. mlnkm j. a. mln km j. a. 
0.719 107.6 0.352 52.7 1.390 207.9 2.318 
0.720 107.7 0.415 62.1 1.396 208.8 2.342 
0.721 107.9 0.486 72.7 1.402 209.8 2.365 
0.723 108.1 0.562 84.0 1.410 210.9 2.387 
0.724 108.3 0.639 95.6 1.419 212.3 2.408 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l Data l 
1966 

p 

l Bo l 
o o o o 

-7.22 47.11 III 17 -24.82 - 7.11 
-7.24 20.76 19 -25.10 -7.05 
-7.25 354.41 21 -25.35 -7.00 
-7.25 328.o7 23 -25.57 - 6.93 
-7.24 301.71 25 -25.76 - 6.85 
-7.22 275.35 27 -25.93 - 6.76 
-7.19 249.00 29 - 26.08 -6.67 
-7.16 222.64 31 -26.18 -6.56 

mlnkm 
346.8 
350 3 
353.8 
357.1 
360.2 

Lo 

o 
196.27 
169.91 
143.54 
117.17 
90.80 
64.44 
38.05 
11.66 

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

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość 1 długość środka tarczy. 
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Marzec 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

III 

IV 

2 
12 
22 
l 

III 2 
12 
22 

IV l 

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. l 

a 

h m 
23 53 
o 16 

23 55 
23 34 

l a l wsch. l zach. 

MERKURY 
o 

+ o.4 
+ 5.2 
+ s.o 
-1.8 

hm 
6 49 
6 07 
5 19 
4 42 

hm 
18 51 
18 59 
17 47 
16 22 

w pierwszych dniach miesiąca wi
doczny o zmroku nisko nad za
chodnim h oryzontem, jako gwiaz
da zerowej wielkości. 

23 40 
o 08 
o 36 
l 04 

MARS 
-3.1 
+ o. I 
+ s.s 
+6.3 

6 54 
6 26 
5 58 
5 30 

Niewidoczny. 

SATURN 

18 20 
18 24 
18 30 
18 34 

l 
III 21 23 22 l -6.'2 

22 23 31 -5.2 
IV 11 23 40 -4.3 

6 52 
5 37 
4 20 1

17 46 
16 41 
15 36 

III 4 
24 

IV 13 

11 24 
III 6 

16 
26 

IV 5 

Niewidoczny. 

NEPTUN 

h m 
15 20.9 
15 20.0 
15 18.5 

o 
-16 361 

-1632 
-16 25 

l w połud. 

h m 
411 
2 51 
l 31 

Widoczny w drugiej polowie no~y 
w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk. 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 4 WESTA 
5 53.8 +24 24 19 13 
5 58.1 +24 43 18 38 
6 05.1 +24 58 18 05 
6 14.3 +25 09 17 35 
6 25.6 +2516 17 07 

Około 8 wielk. gwiazd. Widoczna 
wieczorem na granicy By k a, Bliź
niąt i Oriona. 

l h czasu 
środk.-europ. l Warszawa 

a l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

20 11 -14.2 4 25 13 52 
20 36 -14.2 4 10 13 37 
21 09 -13.4 3 59 13 37 
2145 -11.7 346 1341 

Widoczna nisko nad płd.-wsch. 
horyzontem jako Gwiazda Poran
na (-4.3 wielkości gwiazdowej ). 

5 24 
5 26 
5 30 
5 35 

JOWISZ 
+23 o l lO 08 
+23.1 9 29 
+23.1 8 55 
+23.2 8 20 

2 36 
l 59 
124 
o 49 

Widoczny w pierwszej polowie no
cy jako gwiazda około -1.8 wicl
kości w gwiazdozbiorze Byka. 

1117 l 1113 
1111 

URAN 

+5.5 1 1744 1 
+5.9 16 20 
+6.2 14 58 

6 38 
5 22 
4 03 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa (5.8 wielk. gwiazd.). 

h m s 
11 36 47 
11 34 50 
11 33 Ol 

PLUTON 

+18 ~2~9 1 
+19 05.7 
+19 13.9 

Iw połud. 

h m 
o 28 

23 04 
21 43 

Widoczny przez całą noc w gwiaz
dozbiorze Lwa; dostępny tylko 
przez wielkie teleskopy (14,5 wielk. 
gwiazd .). 

PLANETOIDA 89 JULIA 
8 15.2 +19 15 21 33 
8 09.3 +ts 50 20 49 
806.1 +1821 2006 
805.7 +1749 1927 
807.9 +1714 1849 

Około 12 wiclk. gwiazd . Widoczn a 
wieczorem n a granicy gwiazdozbio
r ów Raka i Blizniąt. 

Planctoidy rozpoznaj emy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z killcu 
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Marzec 1966 r. SLOŃCE 

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

r. czasu l o. l ~ wsch. l zach. wsch. l >ach. wsch. l zach. 

m hm o hm hm hm hm hm hm 
1120 -13.9 2212 -11.2 7 12 17 20 6 59 17 14 6 57 17 16 

III 2 -12.4 22 50 - 7.5 6 49 17 40 6 37 17 32 6 37 17 33 
12 -10.1 23 27- 3.6 6 26 17 59 615 17 50 615 1750 
22 - 7.2 003 + 0.3 6 02 18 18 5 52 18 08 5 51 18 OR 

IV l - 4.2 o 401+ 4.3 5 38 18 37 5 28 18 25 529 1824 

KSIĘŻYC 

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

Warszawa 
Data środk. - europ. 

warszawa 

o. l ~ wsch. l zach. o. l ~ wsch. l zach. 

t, m o hm hm hm o hm hm 
III l 5 03 +24.4 9 58 2 30 11111 14 46 -14.7 23 45 7 55 

2 6 03 +26.1 lO 48 3 44 12 15 39 -19.4 - 8 17 
3 7 06 +26.2 1157 4 45 13 16 33 -23.1 l 03 8 45 
4 810 +24.6 13 21 5 32 14 17 28 -25.4 215 9 21 
5 9131 +21.2 14 54 6 05 15 18 23 -26.4 3 16r 10 09 
6 1014 +16.3 16 27 6 29 16 19 17 -26.2 4 04 11 06 
7 1112 +10.4 17 59 6 49 17 20 lO -24.7 4 40 12 13 
8 12 07 + 3.9 19 29 7 05 18 21 00 -22.1 5 06 13 22 
9 13 Ol -2.8 20 55 7 21 19 21 48 -18.6 5 27, 14 34 

lO 13 53 - 9.1 22 22 7 37 20 22 34 -14.4 5 43 15 45 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok l 

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

hm hm hm hm hm h m h m hm hm hm 
6 58 17 02 6 43 17 05 6 43 16 58 6 34 16 58 6 36 16 43. 
6 34 17 23 6 24 17 22 6 21 17 16 614 17 15 6 15 17 06; 

608 117" 6 03 17 39 5 59 17 34 5 53 17 32 !5 52 17 24: 
5 44 18 02 540 , 1757 5 36 117 52 5 31 17 48 5 27 17 44 
519 1821 5 18 18 12 5121810 5 10 18 04 4 03 18 Ol 

1h czasu 
Fazy Księżyca 

Data środk.-europ. 
warszawa 

d h 

o. l ~ 

hm o 
11121 23 19 - 9.6 

22 o 02 - 4.5 
23 o 45 + 0.9 
24 129 + 6.3 
25 2 15 +11 .6 
26 3 03 +16.5 
27 3 54 +20.7 
28 4 48 +24.0 
29 5 47 +26.0 
30 6 47 +26.6 
31 7 49 +25.5 

wsch. l zach. 

hm hm 
5 56 16 55 
6 08 18 05 
6 20 19 17 
6 31 20 30 
6 45 2146 
7 02 23 03 
7 25 -
7 55 o 21; 
8 39 l 34! 
9 39 2 39: 

10 55 3 291 

Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najm. III 6 12 
Najw. III 19 4 

II 28 11 
III 7 3 
III 14 l 
III 22 6 
III 29 22 
IV 5 12 

I
Sred_ nica 

tarczy 

33:4 
29.4 
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Cztery najjaśniejsze spośród czterdziestu znanych quasi-gwiazd. Zwraca uwagę 
zdjęcie obiektu 3C 147 (quasi-gwiazda zaznaczona strza łką) , niczym nie różniącego 
się od sąsiednich gwiazd. Natomiast quasi-gwiazda 3C 273 daj obraz tarczy z "po
szarpanymi" brzegami, upodabniający ją d o mgławicy. Wszystkie zdjęcia dokonane 
za pomocą 5-metrowego teleskopu Obserwawrium 111a Moun~ Palomar. 

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie w czerwonym świetle mgławicy NGC 6611 
w Wqżu. (Obserwatorium Mount Palomar, teleskop 5-metrowy). 
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Włodzimierz Zonn - O quasi-gwia
zdach. 

Edward Detyna - Ewolucja poglą
dów na budowę Wszechświata (III). 

Ludwik Zajdler - Kalendarz "świa
towy". 

Kronika: Sztuczne satelity i statki 
kosmiczne. - Nowe stałe astronomicz
ne. - Ciekawy fotomontaż W1elkiej 
Mgławicy Oriona. - średnica Pluto
na. - Atmosfera Merkurego. - Ob
serwacja rozbłysku chromosferycznego 
w białym świetle. - Wielka strata 
astronomii światowej. 

Kronika historyczna: Ignacy Polkow
ski - wybitny kopernikanista z XIX 
wieku. - 15 kwietnia 1707 r. urodził się 
Leonard Euler. 

Kronika P'fMA. 
Obserwacje: Obserwacja krateru Pic

colomini. 
Konkurs na pracę o M. Koperniku. 
Z korespondencji: Wyja$nienie "pa

radoksu stosunku mas". 
Kalendarzyk astronomiczny. 

ZARZĄD GLOWNY PTMA - Kra
ków, ul. Solskiego 30.18 - tel. 538-92 -
konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel 
i świąt w godz. od 8.30 do 15.30, w so
boty od 8.30 do 13.00. Dyżury w Klubie 
PTMA KOSMOS w poniedzialki i piąt
ki 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 zł+5 zł 
opłata pocztowa i koszty opakowania 
Przy wysyłkach. 

Quasi-gwiazdy, to nieda
wno odkryte zagadkowe 
twory, o których dziś po
wiedzieć możemy jedynie, 
że nie są ani gwiazdami, 
ani galaktyT~ami, choć mają 
(dla obserwatora ziemskie
go) właściwości jednych 
i drugich. Bliższe szczególy 
znajdziemy w artykuLe prof. 
dr WŁODZIMIERZA ZON
NA. 

W trzecim odcinku serii 
"Ewolucja poglądów na bu
dowę Wszechświata" mgr 
EDWARD DETYNA przed
stawia różne proponowane 
modele wszechświata oraz 
omawia testy, jakie mogą 
być pomocne przy próbach 
rozstrzygnięcia, który z mo
deli najbardziej pasuje do 
wyników obserwacji. 

W dziale "Z korespon
dencji" powracamy do te
matu "paradoks stosunku 
mas" (z numeru stycznio
wego ub. roku), drukując 
jedno z wyjaśnień, jakie 
otrzymala od czytelników 
redakcja. Autorem jest doc. 
dr tnz. ROMAN JANI
CZEK. 

Nasza Kronika zawiera 
kilka interesujących pozy
cji, m. in. omówienie cie
kawego fotomontażu zdjęć 
Wielkiej Mglawicy Oriona. 
Dla kopernikanistów obok 
dwóch notatek - nadeslane 
przez Towarzystwo Nauko
we w Toruniu ogloszenie 
o konkursie na pracę o Ko
perniku. 

W następnym numerze 
"Uranii" ukaże się artykul 
omawiający najbardziej sen
sacyjne wydarzenie w dzie
jach badania przestrzeni 
kosmicznej: wylądowanie 
(,.miękkie") autom'!t:rznej 
stacji Łtma-9 na Księżycu. 
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WLODZIMIERZ ZONN - W ar s z a w a 

O QUASI-GWIAZDACH 

S łowo ;,quasi-gwia.zda" lub z amerykaliska "quasar" raz po raz 
pojawia się na łamach czasopism i dzienników. Tą dość dziw

nie brzmiącą nazwą określają astronomowie pewne twory ko
smiczne, odkryte przed mniej więcej dwoma laty. Odkrycie tych 
tworów z wielu powodów uznać należy za przełomowe w roz
woju astronomii. Zacznijmy od powodów ogólnych. 

W ciągu wielu wieków astr·onomowie, a za nimi cały świat, 
głęboko wierzyli w niezmienność wszechświata. Mówiąc sło
wami szesnastowiecznego astronoma Tychona Brahe, wierzyli 
w to, że "w przestrzeniach świata niebieskiego nic się nie zmie
nia; niebo i ciała niebieskie nie mogą ani rosnąć ani maleć. Ne 
mogą podlegać jakimkolwiek bądź zmianom, ani pod względem 
liczby, ani wyglądu, ani jasności, ani pod jakimkolwiek bądź 
innym względem, pozostając zawsze jednakowymi..." 

Wprawdzie dwudziestowieczna astrofizyka odkryła wiele fak
tów zaprzeczających twierdzeniu znakomitego astronoma duń
skiego, jednak zmienność wszechświata przez nich odkryta miała 
dość specyficzny charakter: była zmiennością jednokierunkową, 
a więc nieodwracalną (używając tego słowa w sensie, w jakim 
używają go lekarze). Oznacza to między innymi, że obecny stan 
wszechświata jest czymś innym, niż jego stan poprzedni i niż to 
co nastąpi za ileś tam lat. Że pewne fazy rozwoju wszechświata, 
np. tworzenie się pierwiastków cięższych lub powstawanie bar
dziej złożonych formacji kosmieznych, już nigdy się nie powtó
rzą. I że ewolucja wszechświata pl'owadzi nieuchronnie do stop
niowego zaniku wszelkich w nim zjawisk i procesów; wtedy gdy 
w końcu nastąpi wyrównanie zasobów energii we wszystkich 
jego częściach. To co fizycy kiedyś nazwali "śmiercią cieplną" 
wszechświata. 

Taki właśnie ogólny obraz ewolucji wszechświata pozostawili 
nam w spadku astronomowie poprzedniej generacji; nie oznacza 
to jednak, że w skali mniejszej, wewnątrz jednej galaktyki czy 
grupy gwiazd, nie mogą się odbywać również procesy odwra
calne. Podobnie jak w organizmie ludzkim, w którym też odby
wają się tu i ówdzie procesy odwracalne, aczkolwiek całość na
szego organizmu ulega nieustannym procesom nieodwracalnym. 

Jednokien,mkowy rozwój wszechświata sugerował między in
nymi to, że w chwili obecnej nie mogą się rodzić duże formacje 
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kosmiczne o dużych zasobach energii, ponieważ skupienie się 
dużych energii w jednym miejscu jest procesem przeciwnym do 
stopniowego wyrównywania się energii we wszechświecie. 

Otóż odkrycie quasi-gwiazd najwyraźniej temu zaprzecza. Są 
to niewątpliwie olbrzymie młode formacje wybitnie nietrwale, 
tak że czas ich życia oceniamy nie w miliardach lat, jak się to 
dzieje w przypadku planet i gwiazd, lecz zaledwie w tysiącach. 
Ponadto są to formacje o największym zasobie energii z jakimi 
spotykali się dotychczas astronomowie i to zarówno w znaczeniu 
bezwzględnym, jak i względnym (tzn. na jeden gram masy sta
nowiącej daną quasi-gwiazdę). Wszystko to oznacza, że i w tej 
chwili rodzą się we wszechświecie olbrzymie formacje kosmiczne 
o dużej koncentracji energii. 

Przed kilku laty astronomowie badający promieniowanie ra
diowe różnych obiektów na niebie zwrócili uwagę na to, że dość 
silne radio-promieniowanie wysyłają twory wyglądające na 
zdjęciach i w lunetach zupełnie podobnie do gwiazd: jasne 
punkty o wyraźnie zarysowanych ostrych brzegach. Gdyby nie 
owo silne promieniowanie radiowe nikomu zapewne nie przy
szłoby do głowy, że nie są to gwiazdy. Bo gwiazdy w dziedzinie 
fal radiowych promieniują bardzo słabo, tak że promieniowania 
tego nie potrafimy zarejestrować nawet w przypadku gwiazd 
najbliższych, z wyjątkiem Słońca. (Słońce jest tak blisko, że na
wet jego słabe promieniowanie radiowe daje się zaobserwować). 

Po tym odkryciu spróbowano uzyskać widmo tych "niby
gwiazd" w dziedzinie optycznej. W tej dziedzinie są to wszystko 
obiekty bavdzo słabe (poniżej 13 wielkości) i dlatego uzyskanie 
widma było możliwe tylko dzięki użyciu największych telesko
pów. Pierwsze widma uzyskano przy siedmiogodzinnym czasie 
ekspozycji przez największy, 5-metrowy, teleskop świata na 
Mount Palomar. W widmach tych odkryto kilka linii, których 
pierwotnie nie udało się zidentyfikować. Jak się później okazało, 
niepowodzenie to wynikało z tego, że wszelkich prób identyfi
kacji dokonywano w założeniu, że badane widmo nie jest prze
sunięte; czyli że linie w widmie znajdują się w tych samych 
miejscach w jakich obserwujemy je w warunkach laboratoryj
nych. Tak się postępuje zazwyczaj w przypadku gwiazd, których 
ruchy są bardzo nieznaczne, tak że odpowiadające im przesu
nięcia widm są znikomo małe. Potem odrzucono to założenie 
i zaczęto próbować identyfikacji, przesuwając całe widmo w kie
runku czerwieni (fal długich) i wtedy okazało się, że niektóre 
linie pokryły się ze znanymi liniami wodoru i innych pierwiast-
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ków. Przy tym okazało się, że są one przesunięte znacznie bar
dziej, niż kiedykolwiek zaobserwowali to astronomowie! 

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym fakcie. Wiemy, że syste
matyczne przesunięcie widm ku czerwieni występuje wyłącznie 
w świecie galaktyk, i że oznacza ono oddalanie się od nas ga
laktyk z prędkościami rosnącymi w miarę zwiększania się odle
głości. To, że quasi-gwiazdy wykazują silne przesunięcia widm, 
oznacza iż należą one nie do naszej Galaktyki, Jecz do świata 
pozagalaktycznego, są zatem jakimś nowym nie znanym typem 
obiektów tego typu co galaktyki, jednak o innej zupełnie budo
wie i wieku. Stąd też pewne zamieszanie, jeśli idzie o nazwę 
tych obiektów. Nie są z pewnością gwiazdami, nie są też galak
tykami, aczkolwiek pod względem rozmiarów i mas są do nich 
zbliżone. Dlatego pozostawiono pierwotną prowizoryczną nazwę 
"quasi-gwiazdy" wywodzącą się z tego, że z wyglądu przypomi
nają gwiazdy. 
Ponieważ quasi-gwiazdy wykazują największe z dotychczas 

znanych przesunięć widm, znaczy to, że są to obiekty najdalsze 
ze wszystkich znanych! Ponieważ mimo to potrafimy je zoba
czyć (w lunecie) i sfotografować 1), oznacza to, że ich jasność 
przewyższa dziesiątki razy jasność najjaśniejszych galaktyk; ina
czej nie byłyby one w ogóle dostępne naszym obserwacjom. 
Tymczasem ich masy i rozmiary są 10 do 100 razy mniejsze od 
rozmiarów naszej Galaktyki i innych tegoż typu. Wynika z tego, 
że produkcja energii w quasi- gwiazdach przewyższa setki razy 
to, co mamy w galaktykach i gwiazdach! 

Przy tym obiekty te są złożone jeśli nie wyłącznie, to głównie 
z silnie rozrzedzonych gazów. Swiadczy o tym między innymi 
występowanie w widmach quasi-gwiazd tzw. linii wzbroni,)nych, 
które mogą się pojawiać wyłącznie w gazach o bardzo znacznym 
rozrzedzeni u. 

Wobec równoważności masy i energii jasne jest, że quasi
gwiazda nie może być formacją trwałą, ponieważ przy tym tem
pie produkowania energii, jej równoważna masa po kilku tysią
cach lat osiągnie wartość masy posiadanej przez quasi-gwiazdę. 
Mówiąc obrazowo cała quasi-gwiazda "spali się" w ciągu kilku 
tysięcy lat. To zaś, że w tej chwili widzimy na niebie przeszło 
40 takich obiektów świadczy o tym, iż nie jest to zjawisko uni
kalne, i że quasi-gwiazdy rodzą się raczej masowo na obecnym 
etapie ewolucji wszechświata. 

1 ) Patrz druga strona naszej okładki. 

) . 
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Jest rzeczą uderzającą, :żie niektóre spośród quasi-gwiazd wy
kazują na wpół regularne zmiany jasności! 

Niedawno odkryto innego rodzaju quasi-gwiazdy, które jed
nak nie emitują silnego promieniowania radiowego, lecz tylko 
promieniowanie widzialne. Ich liczba prawdopodobnie znacznie 
przewyższa liczbę "normalnych" quasi-gwiazd. Dla odróżnienia 
nazwano je tymczasem "quasi-stellarne niebieskie galaktyki" 
dlatego, że ich promieniowanie w dziedzinie fal krótkich jest 
szczególnie intensywne. 

Istnieją w tej chwili dwie hipotezy usiłujące wytłumaczyć 
mechanizm promieniowania tych niezmiernie intrygujących ' 
i ciekawych pod wielu względami obiektów. Pierwszą z nich 
wysunęli H o y l e i F o w l er niedługo po dokonaniu pierw
szych odkryć quasi-gwiazd. Ich zdaniem obiekty te powstają 
w wyniku kurczenia się olbrzymich mas silnie rozrzedzonego 
gazu występującego pierwotnie jako rozproszona materia mię
dzygalaktyczna. Kurczenie się pod wpływem sił grawitacyj
nych jest oczywiście procesem podobnym do swobodnego spa
dania ciał, przy którym energia potencjalna zamienia się w ki
netyczną i cieplną, przy czym tempo zamiany jednej energii 
w drugą jest w zasadzie nieograniczone. Przy odpowiednio dużej 
masle gazów i olbrzymiej prędkości "spadania" ilości energii 
wyzwalanej w jednostce czasu mogą być istotnie olbrzymie. 

Przyjęcie tego dość prostego w zasadzie schematu napotyka 
jednak na bardzo poważne trudności zarówno natury obserwa
cyjnej jak i teoretycznej. Gdyby istotnie taka rozrzedzona ma
teria występowała w przestrzeniach międzygalaktycznych, jej 
obecność powinna wywołać jakieś efekty optyczne w obrazach 
i widmach galaktyk leżących wewnątrz lub poza obłokami tej 
domniemanej materii. Tymczasem żadnych tego rodzaju efek
tów dotychczas nie zauważono. 
Drugą trudnością jest to, że każda szybka kondensacja materii 

gazowej powinna spowodować nagły wzrost temperatury w jej 
środku. Temu zaś powinno towarzyszyć zapoczątkowanie reakcji 
termojądrowych, a więc obfite wysyłanie energii w formie pro-

l · mieniawania kx:ótkofalowego. To promieniowanie wywiera 
pewne ciśnienie na swoje otoczenie i hamuje proces konden
sacji materii aż do ,chwili, gdy nastąpi rodzaj równowagi. Tak 
powstaje zapewne każda gwiazda, z tym, że ten stan równowagi 
narzuca pewne ściśle określone warunki na masę gazu skupio
nego w kondensacji i natężenie promieniowania idącego od 
środka (i wychodzącego w końcowym etapie na zewnątrz gwia
zdy). Teoretycy dawno już ustalili, że ów stan równowagi może 
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istnieć tylko w tworach o masach nie przekraczających 100 mas 
Słońca . Wydaje się więc wysoce nieprawdopodobne, aby wy
stąpił on w tworach miliony razy masywniejszych, jakimi są 
quasi-gwiazdy! Ponadto gdyby istotnie taki proces prowadził 
do pow.stania quasi-gwiazdy, z jej wnętrza wydobywaJoby się 
silne pn.mieniawanie krótkofalowe - promienie X i promienie 
gamma. Tymczasem obserwacje tego rodzaju promieniowania · 
nie stwierdziły. 

Znacznie wiarygodniejszą wydaje się inna hipoteza, która 
wprawdz ie nie tłumaczy zjawiska quasi-gwiazdy w sposób wy
czerpujący, nawiązuje jednak do pewnych innych zjawisk zna
nych w aetronomii pod nazwą wybuch gwiazdy supernowej. 

Otóż w wielu galaktykach, jak też i w naszej, obserwujemy 
od czasu do czasu rodzaj eksplozji gwiazdy o "normalnych" 
właściwościach pierwotnych. Przy tej eksplozji wydobywają się 
na zewnątrz gwiazdy olbrzymie masy rozrzedzonego gazu przy 
tym ilość energii jaką gwiazda wypromieniowuje w ciągu bar
dzo krótkiego czasu, kilku lub kilkudziesięciu dni, jest olbrzy
mia, porównywalna z całkowitym zapasem energii, jaką może 
mieć przeciętna gwiazda. Nie znamy wprawdzie przyczyn tych 
wybuchów, wiemy jednak, że następują jeśli nie we wszystkich, 
to w ogromnej większości galaktyk, przy czym średnia częstość 
pojawiania się supernowych zdaje się zależeć od typu galaktyk. 
W galaktykach spiralnych o dużych rozmiarach występują one 
średnio raz na kilkaset lat, aczkolwiek być może liczba ta jest 
zaniżona. Wyobraźmy sobie galaktykę, w której pojawienia się 
supernowych następują znacznie częściej, np. kilka razy do roku, 
tak, że zanim zgaśnie jedna, już się pojawia druga, za nią trze
cia itd. Obserwator z Ziemi będzie widział obiekt o niezwykłej 
jasności ulegającej pewnym fluktuacjom wynikającym z nie
uniknionych fluktuacji statystycznych pojawiania się superno
wych. Tak sobie wyobrażamy quasi-gwiazdę zgodnie z tą hipo
tezą, aczkolwiek nie potrafimy dotychczas wytłumaczyć dlaczego 
w jednych galaktykach supernowe pojawiają się często, w in
nych bardzo rzadko. I dlaczego w quasi-gwiazdach pojawienie 
się supernowej jest zjawiskiem kilka lub kilkadziesiąt razy częst
szym, niż np. w naszej Galaktyce. 

W tej chwili trudno o jakieś krytyczne stanowisko w tej spra
wie, ponieważ obie hipotezy mają charakter wybitnie roboczy. 
Nie wydaje się, aby ta sytuacja potrwaŁa zbyt długo chociażby 
dlatego, że quasi-gwiazdy zwróciły na siebie uwagę wielu fizy
ków, nie mówiąc już o astronomach, dla których jest to temat 
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numer jeden. Tak wielkie zainteresowanie powinno dać niewąt
pliwie szybki efekt. Czekajmy więc na to co przyniesie najbliż
sza przyszłość, a przyniesie niewątpliwie coś bardzo interesu
jącego i ważkiego. 

EDWARD DETYNA- Warsza w a 

EWOLUCJA POGLĄDOW NA BUDOWĘ WSZECHŚWIATA 
(III) 

Kosmologie relatywistyczne 

W poprzednim artykule mówiliśmy o różnych klasach modeli 
Wszechświata wynikających z ogólnej teorii względności 

i zgodnych z zasadą kosmologiczną. Powiedzieliśmy wtedy, że 
najbardziej istotną funkcją charakteryzującą stan Wszechświata 
jest funkcja R (t). Dla przypomnienia: w przypadku przestrzeni 
o stalej dodatniej krzywiźnie, funkcja ta ma prostą interpretację 
promienia krzywizny przestrzeni. 

Równania Einsteina, z których wyznaczamy tę funkcję, zależą 
od średniej gęstości materii i ciśnienia we Wszechświecie oraz 
od pewnej nieznanej stalej, zwanej stałą kosmologiczną. Aktu
alny stan techniki pomiarów astronomicznych nie pozwala na 
dokładne wyznaczanie tych wielkości. Wiemy tylko, że średnia 
gęstość materii wynosi około 3 · IQ-29 g/cm3, oraz że ciśnienie 
jest bardzo małe (nie można jednak podać nawet jego przybli
żonej wartości). 

Jak już raz powiedzieliśmy, Wszechświat z!ożony z gulaktyk możemy 
porównać do gazu złożonego z cząsteczek. Cząsteczki poru~zając się i ude
rzając w ścianki naczynia wywołują efekt, który makroskopowo nazy
wamy ciśnieniem. Wprawdzie Wszechświat nie jest ograniczony ścian
kami materialnymi, ale i tutaj możemy mówić o ciśnieniu . Wyobraźmy 
sobie, że znajdujemy się na jednej z cząsteczek. Jest rzeczą zrozumiałą, 
że w tej sytuacji byłoby niezwykle trudno wyznaczyć ciśnienie gazu jako 
całości . My, będąc mieszkańcami jednej z galaktyk, jesteśmy w zupełnie 
analogicznej sytuacji. 

O stalej kosmologicznej nie potrafimy n i c powiedzieć. Nie 
Wiemy nawet czy ma wartość dodatnią czy ujemną. 

Z taką ilością informacji przystępujemy do rozwiązywania 
równań Einsteina. W wyniku otrzymujemy cały szereg rozwią
zań znacznie różniących się od siebie. Podamy teraz ich bardzo 
ogólną i skrótową charakterystykę. 

I. Modele Wszechświata rozszerzającego się 
Dla prostoty podajemy zależność funkcji R od czasu w postaci 

schematycznych wykresów (rys. 1). 
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W tym wypadku widać, że możliwymi rozwiązaniami równań 
Einsteina są światy, które powstały nieskończenie dawno (krzy
wa a) bądź w pewnej określonej chwili czasu (krzywa b) i roz
szerzają się w sposób ciągły. Do najciekawszych tego typu modeli 
należy niewątpliwie model zaproponowany przez Belga, księdza 
L e m a itr e' a (rys. 2). 

2 

t 

Jak widać z wykresu, model ten ma te same oechy co i pozo
stałe: przedstawia świat rozszerzający się. Niemniej jednak spo
sób rozszerzania się [innymi słowy, kształt krzywej R (t)] różni 
go od innych. Krzywą R (t) możemy podzielić na trzy części: 
a- gwałtowne rozszerzanie się świata, b - okres "spokojny" 
i c - powtórna ekspansja. Pamiętamy, że średnia gęstość ma
terii jest odwrotnie proporcjonalna, a objętość świata wprost 
proporcjonalna do trzeciej potęgi R (t). Zatem świat w początko
wym okresie (a), prawdopodobnie 40 miliardów lat temu, był 
skondensowany w malej objętości. Oczywiście, gęstość materii 
i jej temperatura były ogromne. W tych warunkach, szybkie roz
szerzanie się świata możemy interpretować jako gigantyczny 
wybuch termonuklearny. Z czasem, jak wynika z równań, a co 
jest przedstawione na rys. 2, świat rozszerzał się coraz wolniej 
i wreszcie nastąpił okres pozornej stagnacji (odcinek b krzywej). 
Wtedy przez długi okres czasu świat był nieomal statyczny -
rozszerzanie następowało w bardzo zwolnionym tempie. W tym 
stadium gęstość materii była już niewielka, a jej temperatura 
ciągle malała. Rozżarzone gazy szybko wypromieniowywały cie
pło. Z ogólnych rozważań wynika, że takie warunki sprzyjają 
kondensacji materii w chmury, które po pewnym czasie formują 
się w galaktyki. W galaktykach następowala dalsza kondensacja 
materii w gwiazdy. Model ten nie tłumaczy ruchu obrotowego 
galaktyk, a1e wydaje się, że bardziej wnikliwa analiza zagadnie
nia pozwoli na wytłumaczenie i tego zjawiska. 

Po pewnym czasie szybkość rozszerzania się świata znów za
częła wzrastać (odcinek c), a co za tym idzie następowało dalsze 
zmniejszanie się średniej gęstości materii. Ponieważ większość 
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materii była już wtedy skupiona w galaktykach, więc zmmeJ
szanie się średniej gęstości materii mogło być wywołane tylko 
przez ich wzajemne oddalanie się. Obserwator znajdujący się 
w jednej z galaktyk widziałby, że wszystkie inne "uciekają" od 
niego. Obserwowałby on efekt, "ucieczki galaktyk", który H u b
b l e odkrył w naszym świecie. Jeżeli model Lemaltre'a odpo
wiadałby rzeczywistości, to nasz Wszechświat byłby aktualnie 
w trzecim stadium rozwoju - materia skupiona jest w gwia
zdach tworzących galaktyki nawzajem oddalające się. Nowe ga
laktyki już oczywiście nie powstają, ponieważ warunki istnie
jące w drugiej fazie rozwoju już się nigdy rnie powtórzą. Gdyby 
astronomowie odkryli, że teraz również powstają galaktyki, to 
model ten musiałby upaść. 

Najbardziej istotną cechą świata Lema'itre'a jest jego ewolu
cyjny charakter: Przechodzi on przez poszczególne fazy rozwoju 
i jak się wydaje, dobrze tłumaczy szereg obserwowanych zja
wisk. W szc2iególności tłumaczy paradoks Olbersa. Ponieważ 
świat istnieje skończoną ilość czasu, to do d"owolnego punktu, 
a więc i do Ziemi, mogla dojść skończona ilość promieniawarnia 
elektromagnetycznego od skończonej ilości gwiazd (świat Le
ma'itre'a ma skończoną objętość, a więc i skończoną ilość gwiazd). 

II. "Swiat pulsujący" 
Wśród rozwiązań równań Einsteina znajdują się takie, które 

odpowiadają "światu pulsującemu", tzn. funkcja R (t) jest pe
riodyczną funkcją czasu (rys. 3). Co pewien okres świat prze-

maksyrMina 
warto~ 12 

Dr t l 

d 

chodzi przez wszystkie fazy, które występowały poprzednio. Naj
pierw rozszerza się (luk a) od bardzo małej objętości do pewnej 
wartości maksymalnej, następnie kurczy się (łuk b) i znów za
czyna się rozszerzać itd. Świat taki miałby zupełnie inne cechy, 
niż niepowtarzalny świat Lema'itre'a. Zauważmy, że świat kur
cząc się do bardzo małej objętości (odpowiadają temu punkty c 
na wykresie) miałby wtedy olbrzymią średnią gęstość materii, 
co wywoływałoby znaczny wzrost temperatury. Oznaczaloby to 
jego zagładę: galaktyki i ich gwiazdy zamieniałyby się w jedną 
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gęstą chmurę gazu. Następnie rozpoczyna się rozszerzanie 
a więc nowe narodziny galaktyk- temperatura spada, średnia 
gęstość materii zmniejsza się, materia skupia się w galaktykach. 
Mielibyśmy zatem co pewien czas zagładę istniejącego świata 
i narodziny nowego. Pod słowem "zagłada" rozumie się zniszcze
nie dotychczasowych tworów materii (gwiazd, galaktyk) a nie 
samej materii. Ilość materii pozostawalaby ciągle ta sama! Od
cinki czasu między punktami c byłyby oczywiście bardzo długie. 

Gdyby ten model odpowiadał rzeczywistości, to nasz Wszech
świat byłby w którymś ze stadiów a, bowiem tylko to stadium 
odpowiada rozszerzaniu się świata. 

Istnieją jeszcze inne modele Wszechświata; wszystkie one 
mają jedną wspólną cechę: opisują Wszechświat zmieniający się 
w czasie. Gęstość materii w tych modelach albo stale rośnie, albo 
rośnie i maleje na przemian. Ale ilość materii pozostaje zawsze 
stała i niezmienna w czasie. 

Wszechświat w stanie stacjonarnym 

Zupełnym przeciwieństwem kosmologii relatywistycznej jest 
model zaproponowany przez B o n d i'e g o i G o l d a a zmo
dyfikowany pr:11ez H o y l e'a. Jest to teoria świata "w stanie 
trwałym". Podstawą tej teorii - jak sama nazwa wskazuje -
jest założenie, że Wszechświat jest jednorodny nie tylko w prze
strzeni ale i w ·czasie, o ile będziemy rozpatrywać dostatecznie 
duże okresy czasu. 

Model ten wydaje się być najprostszym z możliwych - mo
żemy w nim stosować nasze "ziemskie" prawa fizyki. Prawa 
fizyki zostały odkryte w bardzo małej części Wszechświata 
i w bardzo krótkim czasie w skali kosmicznej. Model świata 
"w stanie trwałym" zakłada, że te prawa są s ł u s z n e z a w
s z e i wszę d z i e. Wydaje się to słuszne, gdyż nie wid"lć po
wodu, dla którego czas i miejsce, w którym żyjemy miałyby być 
czymś wyróżnionym we Ws:11echświecie. Oczywiście jest to tylko 
przybliżenie, wyidealizowanie rzeczywistości, wygodne do dal
szych rozważań, ale jest ono w tym samym stopniu prawdziwe 
w jakim prawdziwa jest zasada kosmologiczna. 

Inaczej mówiąc, zakładamy, że obowiązuje i d e a l n a z a s a
d a k o s m o l o g i c z n a głosząca, że W s z e c h ś w i a t j e s t 
j e d n o r o d n y w c z a s i e i w p r z e s t r z e n i. Z obser
wacji wiemy, że Wszechświat rozszerza się, a zatem średnia gę
stość materii powinna maleć z czasem. I tutaj dochodzimy do 
zasadniczego założenia tej teorii: we Wszechświecie materia jest 
kreowana w sposób ciągły! Na pierwszy rzut oka założenie to 



URANIA 107 

jest bardzo dziwne - przeczy ono podstawowemu prawu fi
zyki- prawu zachowania materii. Zastanówmy się jednak, czy 
rzeczywiście tak jest? Prawo to zostało przecież oparte na wy
nikach doświadczalnych, może więc być niedokładne. Żadne 
prawo empiryczne nie jest prawem absolutnym. 
Znając średnią gęstość materii i szybkość rozszerzania się 

Wszechświata możemy policzyć ilość produkowanej materii. 
Wynosi ona lQ-46 g lcm3 w ciągu sekundy. Mówiąc b&rdziej 
przystępnie, aby średnia gęstość materii we Wszechświecie była 
stała w czasie, w objętości równej objętości Ziemi w ciągu około 
miliona lat powinna powstać masa równa cząstce pyłu. Jest to 
ilość niewielka, i przy obecnym stanie techniki zupełnie niewy
krywalna. Dlatego też założenie ciąglej kreacji materii z niczego 
jest zupełnie ·zgodne z doświadczeniami ziemskimi. 

Mimo że w skali ziemskiej ciągłe powstawanie materii nie da 
żadnych zauważalnych efektów - w skali kosmicznej skutki 
tego będą widoczne. 
Wszechświat "w stanie trwałym" byłby podobny do społeczeń

stwa ludzkiego: ludzie ciągle rodzą się i umierają. jednak śred
nio jest tyle samo osobników w tym samym wieku. Innymi slo
wy, mimo tego, iż poszczególni ludzie starzeją się, społeczeństwo 
jako całość nie starzeje się. We Wszechświecie poszczególne 
gwiazdy i galaktyki też się starzeją, w wyniku np. wyczerpywa
nia się zapasów wodoru, który w czasie reakcji termonuklearnej 
zamienia się w hel, ale Wszechświat jako calość pozostaje nie
zmienny. Teoria ta implikuje ciągle powstawanie nowych gwiazd 
i galaktyk w pustej przestrzeni. Stare galaktyki ciągle oddalając 
się ad siebie "robią miejsce" nowym. Gdybyśmy obserwowali 
jakiś obszar przestrzeni przez długi okres czasu, to ilość galaktyk 
byłaby w nim średnio taka sama. W miejscu starych galaktyk, 
które by "uciekły" z tego obszaru powstałyby nowe, które po 
pewnym czasie również uciekłyby itd. 

Nazwa "Wszechświat w stanie trwałym" powstała stąd, że 
średnia ilość galaktyk w danym wieku pozostaje bez zmian, tak 
jak średnia ilość ludzi w wieku np. 25 lat w jakimś społeczeń
stwie pozostaje w przybliżeniu stała, mimo że coraz to nowi 
osobnicy mają po 25 lat. 

Testy kosmologiczne 

Akttłalny starn wiedzy nie pozwala na rozstrzygnięcie, który 
z istniejących (sprzecznych ze sobą) modeli Wszechświata. jest 
słuszny, tzn. zgodny z rzeczywistością. Możemy jednak podać 
pewne testy, które mogą rozwiązać to zagadnienie. 
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Weźmy pod uwagę np. wiek galaktyk i ich rozkład w prze
strzeni. Pamiętamy, że w s zys t ki e obserwacje polegają na 
badaniu dochodzących do nas fal elektromagnetycznych (światła 
lub fal radiowych). Światło rozchodzi się bardzo szybko, nie
mniej jednak ze skończoną prędkością (około 300 000 km/sek). 
Obserwując gwiazdę odległą od nas nie widzimy jej takiej jaką 
jest teraz, ale taką jaką była w chwili wysłania światła. Np. Słoń
ce widzimy takie jakie było przed 8 minutami i 20 sekundami. 
Czas ten w skali astronomicznej jest, rzecz oczywista, niewielki. 
Ale inne gwiazdy i galaktyki są bardziej odległe od nas. Obser
wując np. galaktykę odległą od nas o milion lat świetlnych wi
dzimy ją taką, jaką była milion lat temu! Inaczej mówiąc, im 
bardziej odległą galaktykę obserwujemy tym "młodszą" ją wi
dzimy. Mamy zatem możliwość dokonywania o b s er w a c j i 
w dowolnym czasie w przeszłości; wystarczy tylko 
skierować teleskopy na odpowiednio odległe od nas obiekty. Ale 
tutaj napotykamy na znaną trudność: natężenie dochodzącego do 
nas światła jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odle
głości źródła, zatem bardzo odległe galaktyki obserwujemy jako 
bardzo słabo świecące obiekty lub też nie widzimy ich wcale. 
Druga trudność polega na tym, że nie znamy odległości do ga
laktyk. Astronomowie potrafią wprawdzie ocenić odległość do 
niektórych galaktyk, ale dokładność tego oszacowania jest nie
wielka. 

Załóżmy, że wszystkie galaktyki mają średnio tę samą jasność 
absolutną. Mierząc jasność obserwowaną ustalamy na tej pod
stawie odległość. Oczywiście oszacowanie to jest jedynie prowi
zoryczne. Robiąc takie założenie z góry przyjmujemy słuszność 
idealnej zasady kosmologicznej; natrafiamy więc na błędne kolo. 
Gdybyśmy potrafili oceniać odległość do galaktyk w jakiś inny 
sposób, moglibyśmy wtedy badać ich wiek w zależności od odle
głości od nas. W świecie Lemaitre'a galaktyki powstały mniej 
więcej w tym samym czasie (w drugiej fazie rozwoju), zatem 
dalsze galaktyki powinny być obserwowane jako młodsze (się
gamy dalej w przeszłość). Natomiast teoria stanu stacjonarnego 
zakłada, że galaktyki powstają ciągle, nie powinniśmy więc 
stwierdzić żadnej zależności wieku galaktyk od odległości. 

W kosmologiach relatywistycznych twierdzi się, że gęstość 
materii zmienia się z czasem, zatem "patrząc w przeszłość" po
winniśmy zauważyć inne skupienie galaktyk niż w najbliższej 
otaczającej nas przestrzeni. Odwrotnie w świecie "w stanie trwa
łym": średnia gęstość materii nie zmienia się w czasie, nie mo-
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żerny więc zauważyć żadnej zależności ilości galaktyk od odle
głości. 
Można podać jeszcze szereg innych testów potwierdzających 

lub obalających te teorie, wszystkie one jednak mają tę samą 
cechę: nie potrafimy ich dziś jeszcze w zadowalający sposób 
przeprowadzić. 

LUDWIK ZAJDLER - W ar s z a w a 

KALENDARZ "ŚWIATOWY" 

pod nazwą "kalendarz światowy" (The 
World Calendar) rozumieć należy jeden 

z projektów reformy kalendarza, zgłoszony 
jeszcze w r. 1923 dq Ligi Narodów, a któ
rego właściwym twórcą był ksiądz Marco 
Mastrofini (1834 r.). Po drugiej wojnie 
światowej projekt ten wniesiono powtór
nie do Organizacji Narodów Zjednoczo
nych, pod której patronatem działa mię
dzynarodowa specjalna Asocjacja Kalen-
darza Swiatowego. Wydaje ona własne pismo - kwartalnik 
Journal of Calendar Reform - którego zadaniem jest propago
wanie idei reformy. 

Istotą projektu jest związanie na stałe, raz na zawsze, dni 
tygodnia z datami miesiąca. Reforma nie dotyczy zupełnie strony 
"zewnętrznej" kalendarza, tzn. stosunku długości roku kalenda
rzowego do roku zwrotnikowego (astronomicznego), obejmuje 
jedynie jego strukturę "wewnętrzną", ustala w pewien racjo
nalny sposób liczbę dni w poszczególnych miesiącach. 

W odróżnieniu od różnych dawniejszych projektów reformy, 
projekt kalendarza "światowego" jest całkowicie świecki. Nie 
rozpatruje w ogóle sprawy dat świąt, zarówno państwowych 
czy zwyczajowych, jak i kościelnych czy wyznaniowych. Za
uważmy, że reforma gregoriańska miała przecież na celu przede 
wszystkim skorygowanie daty święta Wielkanocy, stąd ograni
czyła się do poprawienia długości roku kalendarzowego z 365,25 
dni do 365,2425 dni, co osiągnięto przez inne ustawienie lat prze
stępnych, i do jednorazowego przesunięcia początku roku o 10 
dni. Była to reforma "zewnętrznej" formy kalendarza. Owcześni 
reformatorzy jak gdyby nie zauważyli innych wad kalendarza 
juliańskiego, z których najbardziej rażącą jest chyba chaotyczna 
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nierówna liczba dni w poszczególnych miesiącach. Pociąga to za 
sobą nierówność kwartałów (po 90, 91 lub 92 dni) i półroczy: 
pierwsze rółrocze liczy 181 lub 182 dni, drugie - zawsze 184 
dni. No i ukoronowanie chaosu- kulawy luty, wbrew poczuciu 
harmonii zlokalizowany nie na ostatniej, lecz na drugiej p()zycji. 
Ilustruje to poniższa tabelka: 

Wszystkie te wady odziedziczyliśmy po twórcach i reformato
rach kalendarza juliańskiego. Początkowo kolejność miesięcy 
i odpowiadająca im liczba dni układały się jak następuje (począ
tek roku przypadał w dniu l marca): 

l. Martius -31 5. Quintilis - 31 9. Novembtr -31 
2. Aprilis -30 6. SexUlis -30 10. Decembet· -30 
3. Maius -31 7. Septernber- 31 11. Ianuarius -31 
4. Iunius -30 8. October -30 12. Februarius - 29 ( ;~O) 

Februarius, ostatni miesiąc roku, liczył w lata zwykłe 29, 
w przestępne - 30 dni. Przy pierwszej reformie (za Juliusza 
Cezara) początek roku ustalono na dzień l miesiąca Ianuarius 
(l stycznia). W jakiś czas później miesiąc Quintilis (tzn. "Piąty") 
nazwano na cześć Juliusza Cezara- Iulius, następny (Sextilis
"Szósty") - na część imperatora Oktawiana Augusta - Augu
stus. Aby rtie było domniemania, że Oktawian jest mniej ceniony 
od Juliusza Cezara, popsuto kalendarz do reszty dodając sierp- · 
niowi (Augustus) jeden dzień kosztem biednego lutego (Februa
rius), który odtąd liczy dni 2a w latach zwykłych i 29 - w prze
stępnych. 

Drugą poważną wadą naszego kalendarza jest nierówna liczba 
niedziel w poszczególnych miesiącach. Mamy w roku 52 lub 53 
niedziele, a więc w kwartale- 13 lub 14, w miesiącu- 4 lub 5. 
Na ogół po dwóch miesiącach "czteroniedzielnych" następuje 
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miesiąc "pięcioniedzielny", ale bywa i tak, że dwa "pięcionie
dzielne" miesiące dzieli jeden "czteroniedziełny" lub też (jak 
w roku bieżącym - luty, marzec, kwiecień) między dwoma "pię
cioniedzielnymi" ułożyły się aż trzy "czteroniedzielne". W zwią
zku z tym trudno bez zaglądania do kalendarza za każdym ra
zem - zorientować się, ile jest w danym miesiącu dni pracy. 
Stanowi to niewątpliwie utrudnienie przy wszelkim planowaniu. 

Ten to właśnie argument wysuwany jest przez ekonomistów 
i planistów, przemawiając może najsilniej za zreformowaniem 
kalendarza, który służył nam od dwóch tysięcy lat. 

Trzecią wr.eszcie, i chyba największą, wadą naszego kalenda
rza jest brak stałego związku między dniem tygodnia i datą mie
siąca. Każdy następny rok różni się od poprzedniego swą struk
turą. Kalendarzyk z roku 1965 będzie oczywiście nieprzydatny 
w roku 1966. Okazuje się jednakże, że może się on nam przydać 
w roku 1971, tj. po sześciu latach, kiedy dni tygodnia przypadną 
znów na te same daty miesiąca a N o wy Rok wypadnie również 
w piątek. Ale myliłby się ten, kto by przypuszczał, że tak jest 
zawsze po sześciu latach. Oto kalendarzyk z roku 1966 po sześciu 
latach nie będzie miał żadnego zastosowania, może się "przydać" 
dopiero w r. 1977, kiedy początek roku wypadnie również w so
botę , to znaczy- dopiero po 11 latach. 

Można by tu zastosować następującą regułę: kalendarz z roku 
pierwszego po przestępnym (np. z r. 1965) "przyda się" po 6 la~ 
tach, dwa następne kalendarze (np. z r. 1966 i 1967) - po 11-tu 
latach, z roku natomiast przestępnego - dopiero po 28 latach. 
Całkowity cykl, po którym powtarza się struktura i kolejność 
"kalendarzyków" wynosi 28 lat. Oznacza to, że kalendarzyki 
z lat kolejnych 1965, 1966, 1967 itd. mogą się "przydać" w la
tach 1993, 1994, 1995 itd. Dotyczy to oczywiście jedynie związku 
między dniami tygodnia i datami miesiąca, bo kalendarz z r. 1965 
i tak nie na wiele się przyda w r. 1993, ponieważ święta ru
chome przypadną na inne daty ... 

Łatwo zorientować się, że - nie biorąc pod uwagę świąt ru
chomych- trzeba by wydrukować aż 14 (czternaście!) różnych 
kalendarzyków, aby jeden z nich pasował do danego roku. 

I oto korzyść z proponowanej przez Asocjację Kalendarza 
Swiatowego reformy: zamiast czternastu "gregoriańskich" -
jeden "światowy". 

Schemat kalendarza "światowego" przedstawia poniższa ta
bela: 
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Kalendarz "światowy" 

l kwartał 

l 
Styczeń Luty Marzec 

2 kwartał Kwiecień Maj Czerwiec 
3 kwartał 

l 
Lipiec Sierpień Wrzesień 

4 kwartał Październik Listopad Grudzień 

Niedziela l l 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 
Foniedziałek 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
Wtorek 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 
Sroda 4 11 18 25 l 8 15 22 29 6 13 20 27 
Czwartek 

l 
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Piątek 6 13 20 27 

l 
3 10 17 24 l 8 15 22 29 

Sobota l 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 
* 

Jak widać, nasz kalendarz "światowy" pozbawiony został 
wszystkich wad kalendarza "gregoriańskiego". Każdy z czterech 
kwartałów liczy dokładnie po 91 dni i składa się z trzech mie
sięcy, które- w każdym kwartale tak samo! -liczą kolejno 31, 
30 i 30 dni. Pierwszy miesiąc każdego kwartału (styczeń, kwie
cień, lipiec i pa~dziernik) liczy 31 dni i ma zawsze pięć niedziel. 
Wszystkie pozostałe miesiące Hczą po 30 dni i mają zawsze po 
cztery niedziele. Każdy miesiąc, bez względu na liczbę niedziel, 
liczy 26 dni roboczych. Najważniejsze jednak: każdy rok jest 
taki sam. Każdy rok rozpoczyna się w niedzielę. W związku 
z · tym, jako termin wprowadzenia kalendarza "światowego" 
w życie wymienia się lata 1967, 1978, 1989 i 1995, w których 
dzień l stycznia przypada w niedzielę. 

Harmonia, ład, porządek, stałość- jak głoszą cztery sentencje 
na emblemacie kalendarza "światowego". 

Ale nie ma róży bez kolców. Tym kolcem kalendarza świato
wego jest ostatni dzień roku. Cztery kwartały po 91 dni czynią 
364 dni. A gdzież jest ten 365-ty dzień roku? 

W tabeli kalendarza "światowego" miejsce tego dnia ozna
czone jest gwiazdką *. Nie oznaczamy go datą 31 grudnia, bo by 
nam popsuł harmonię, ład i porządek. Wypada on po sobocie, 
ale nie jest niedzielą, niedzielą jest bowiem następny dzień -
Nowy Rok. Twórcy projektu kalendarza "światowego" propo
nują dzień ten uznać za święto międzynarodowe, dzień nie tylko 
wolny od pracy, ale i "ulgowy" jeśli chodzi o różne prawnie 
zastrzeżone terminy. Słowem: Sylwester! 
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W pierwszej chwili wydaje się to szokujące. Dzień bez daty 
i żaden z siedmiu dni tygodnia? Można się do tego jednak przy
zwyczaić, wymaga to tylko nieco treningu. A gdy już pokonamy 
wszystkie opory, znacznie łatwiej przyjmiemy do wiadomości, 
że jest jeszcze drugi taki dzień "bęz daty" - między sobotą 
30 czerwca a niedzielą l lipca. Ale tylko raz na cztery lata, 
w lata przestępne ... 

Ten jeden jedyny dzień w roku (w zwyczajnym, bo w la
tach przestępnych - dwa), ten dzień oznaczony gwiazdką * 
w naszym "kalendarzyku", ten "cierń" w pełnym harmonii, 
ładu, porządku i stałości kalendarzu "światowym", powoduje 
że Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ (ECOSOC - Economic 
and Social Council) dotąd nie powzięła uchwały o wprowadze
niu w życie tego kalendarza. Uchwały tego rodzaju muszą za
paść.:.__ jak wiadomo- jednomyślnie, a tymczasem raz po raz 
niektóre (mniejsze) grupy wyznaniowe protestują przeciwko 
zamachom na ciągłość rachuby dni tygodnia. Przeciwnicy twier
dzą, że taka niedziela, która nie następuje bezpośrednio po so
bocie, lecz po przedzielającym ją od soboty "dodatkowym dniu 
bez daty", nie jest niedzielą lecz poniedziałkiem. 

W związku ze zbliżającym się dogodnym terminem dla wpro
wadzenia nowego kalendarza w życie- początkiem roku 1967-
zarówno Asocjacja Kalendarza Światowego jak i prasa całego 
świata sprawie reformy kalendarza poświęcają znacznie więcej 
uwagi niż w latach ubiegłych. Czytając różne wypowiedzi na 
ten temat odnosi się wrażenie, że wszyscy są zgodni, że już nie 
ma przeciwników kalendarza "światowego", a jednak ... nie wy
daje się, abyśmy już stali u progu daty, od której począwszy bieg 
czasu byłby odmierzany zgodnie z omówionymi wyżej regułami 
kalendarza "światowego" ... 

Od redakcji: 

W czasie druku powyższego artykułu otrzymaliśmy sensacyjną wia
domość od naszego korespondenta z Nowego Jorku , gdzie właśnie zakoń
czyły siG obrady ECOSOC, UNESCO i WCA (World Calendar Associa
tion). Te trzy organy ONZ na wspólnym posiedzeniu powzięły jedno
myślną uchwalę o wprowadzeniu kalendarza "światowego" z dniem 
l stycznia 1967 r. z tym, że jest to termin ostateczny. Jednocześnie wy
dano zalecenie, ażeby poszczególne administracje odpowiednio do wa
runków lokalnych ustanowiły dla swego kraju wcześniejszy termin wpro
Wadzenia nowego kalendarza. Dotyczy to w szczególności tych krajów, 
gdzie dotąd obowiązuje np. kalendarz księżycowy. O terminie wprowa
dzenia nowej rachuby czasu u nas Czytelnicy dowiedzą się z prasy co
dziennej w pierwszym dniu drugiego kwartału r.b. 
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KRONIKA 

Sztuczne saltelity i statki kosmiczne 1) 

Czwarty kwartał 1965 r. przyniósł dalsze osiągnięcia astronautyki 
w trzech kierunkach: 

l) intensywnego badania przestrzeni wokół Ziemi, 
2) lotów załogowych, 
3) lotów kosmicznych dalekiego zasięgu. 
W tym też czasie pojawiło się w astronautyce nowe "mocarstwo ko

smiczne" - Francja. 
Ciekawsze zdarzenia astronautyczne ostatniego okresu ub. roku przed

stawiają się następująco: 

l. 12 listopada ZSRR wysłał w kierunku planety Wenus stację ko
smiczną "Wenus-2", zaś w kilka dni później 

2. 16 listopada identyczną stację oznaczoną jako "Wenus-3". Pod ko
niec roku 1965 obie te stacje znajdowały się w odległości ok. 15 mln km 
od Ziemi. Dn. 26 grudnia dokonano udanej korekty lotu "Wenus-3". Do
tarcie do Wenus spodziewane jest na przełomie lutego i marca 1966 r. 

3. 26 listopada w szranki kosmiczne wstąpiła Francja, dokonując uda
nego wystrzelenia satelity .,A-1" przy pomocy rakiety "Diament". Po
czątkowa orbita tego satelity przebiegała na wysokości 1768 km w apo
geum i 528 km w perigeum, czas obiegu: 108 min. 11 sek. Wystrzelenia 
dokonano z terenu Sahary. 

4. 3 grudnia ZSRR wysłał w kierunku Księżyca stację automatyczną 
"Luna-8", o masie 1552 kg. Celem lotu tej stacji było zbadanie udosko
naleń w systemie miękkiego lądowania. Do powierzchni Księżyca "Łu
na-8" dotarła dn. 7 grudnia o O godz. 51 min. 30 sek. czasu moskiew
skiego, nie wykonując jednak zadania w całości, gdyż system miękkiego 
lądowania zawiódł w etapie końcowym. 

5. W czasie od 4 do 18 grudnia krążył w przestrzeni amerykański sa
telita załogowy "Gemini-7" z astronautami: Frankiem Barmanem i Ja
mesem Lovellem. Satelita został wyniesiony na orbitę o przeciętnej wy
sokości 300 km przy pomocy rakiety "Titan-2". 

6. 15 grudnia został wprowadzony na orbitę satelita "Gemini-6" z za
łogą: Walter Shirra i Tornas Stafford. Począt.kowa orbita tego satelity 
przebiegała na wysokości 261 km w apogeum i 161 km w perigeum. Na
stępnie na skutek manewrów satelity "Gemini-6" nastąpiło zbliżenie do 
satelity "Gemini-7" na odległość 2-3 metrów, na wysokości ok. 300 km. 
Satelita "Gemini-6" wodowal na Atlantyku dn. 16 grudnia. 

7. 21 grudnia wystrzelono w USA 4 sztuczne satelity przy pomocy 
l rakiety "Titan-3c". Satelity te, osiągające w apogeum wywkość 
32 000 km, przeznaczone są do pomiarów promieniowania Słońca oraz 
jako satelity telekomunikacyjne. 

8. Satelity serii "Kosmos" przekroczyły w r. 1965 setkę, mianowicie 
dn. 28 grudnia wystrzelono "Kosmos-102" i "Kosmos-103". Wszystkie te 
satelity zawierają aparaturę do badania przestrzeni kosmicznej, ponadto 
w niektórych z pośród nich umieszcza się rośliny i owady dla zbada
nia wpływu długotrwalego pobytu w przestrzeni pozaziemskiej na istoty 
żywe. W innych poddaje się próbom urządzenia dla statków załogowych. 
Satelity te po pewnym czasie lądują na Ziemi. 

Aleksander Kuśnierz - Kraków 

1) Stan w końcu r. 1965. 
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Nowe stałe astronomiczne 
Przez stałe astronomiczne rozumiemy wartości liczbowe wielkości cha

rakteryzujących zjawiska astronomiczne, jak orbity, kształt, budowę itd. 
ciał niebieskich. Nie są to wartości ściśle stale, gdyż w miarę dopływu 
nowych badań, ulegają udokładnieniu, na mocy uchwał kongresów nau
kowych. Stałe astronomiczne, podobnie jak stałe innych nauk przyrod
niczych, są ze sobą powiązane mniej lub więcej ukrytymi zależnościami 
i muszą spełniać warunek "zgrania". Jest to problem długofalowy i po
chlania wiele lat skrzętnej pracy nawet tak wybitnego astronoma jakim 
był Newcomb. (Fundamental Constants ot Astronomy, Washington, 1897). 

Potrzeba udokładnienia kilku stałych astronomicznych, jak paralaksy 
Słońca , stałej aberracji itd., dawała się odczuwać już od dłuższego czasu. 
I oto na kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Hamburgu 
w 1964 r. po poprzedzających pracach w komisjach, uchwalona została 
lista nowych stałych astronomicznych, z których przytoczymy tu waż
niejsze natury ogólnej: 

A. S t a l e wynik aj ą c e z d e f i n i c j i: 

Liczba sekund efemerydalnych w roku zwrotnikowym 
(epoka 1900) 

Stała grawitacyjna Gaussa k 

B. Stale pierwotne: 

Długość jednostki astronomicznej w metrach 
Prędkość światła w metrach na sekundę c 
Równikowy promień Ziemi w metrach a 
Stosunek mas Księżyca i Ziemi (wraz z atmosferą) 
Ogólna precesja w długości w stuleciu zwrotnikowym 

(epoka 1900) 
Nachylenie ekliptyki (epoka 1900) 
Stała nutacji (epoka 1900) 

C. S t a l e w t ó r n e: 
Paralaksa Słońca arc sin (a : A) 
Czas światła przy przebywaniu jednostki astronomicznej 
Stała aberracji k 
Spłaszczenie Ziemi 
Stosunek mas Słońca i Ziemi 
Stosunek mas Słońca i Ziemi + Księżyc 
Zakłócona średnia półoś orbity Księżyca w metrach 
Paralaksa Księżyca 

31 556 925,9747 
0,017 202 098 95 

149 600 X 106 
299 792,5 X 103 

6 378 160 
l : 81 ,30 

5025" 64 
23°27'08":26 

9".210 

8" ,794 05 
499S.012 
20" .4958 
l : 298.25 

332 958 
328 912 

384 400 X 103 
3422".451 

D. O d w r o t n oś c i m a s p l a n e t 
wierają udziaratmosfer i satelitów): 

(stosowane w efemerydach, za-

Merkury 
Wenus 
Ziemia + Księżyc 
Mars 
Jowisz 
Saturn 
Uran 
Neptun 
Pluton 

6 000 000 
408 000 
329 390 

3 093 500 
l 047.355 
3 501.6 

22 868 
19 314 

360 000 
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Przytoczona lista nowych stałych astronomicznych przedstawia nie
wątpliwy postęp, aczkolwiek niektóre jej pozycje (także opuszczone tutaj) 
budzić muszą pewne zastrzeżenia. Tak np. umieszczenie promienia rów
nikowego Ziemi w grupie stałych pierwotnych zaś jej spłaszczenia w gru
pie stałych wtórnych (z opuszczeniem promienia biegunowego Ziemi 
w grupie pierwszej), jak również zakwalifikowanie średniej odległości 
Ziemi od Słońca do pierwszej zaś paralaksy Słońca do drugiej grupy 
stałych wtórnych wydaje się niezrozumiałym. 

Nie można również zgodzić się z nadaniem dużo większej wagi rezul
tatom badań ostatnich lat (radiowe wyznaczanie odległości od Ziemi nie
których planet wielkich oraz konkluzje wyciągane z ruchu sztucznych sa
telitów) niż wynikom stuletnich badań klasycznych. Racje powyższe nie 
pozwalają rokować obecnej liście nowych stałych astronomicznych dłuż
szego żywota i mogą doprowadzić do rychlej konieczności dokonania no
wej korekty stałych astronomicznych. A przecież każda korekta stałych 
powoduje wielki trud układania nowych tablic efemeryd oraz powsta
jące przy tym zamieszanie (jedni badacze korzystają ze starych, inni 
z nowych tablic). 

F. Kęp'i.ński - Warszawa 

Ciekawy fotomontaż Wielkiej Mgławicy Oriona 

Zdjęcia nieba wykonane w czerwonym świetle pokazują, że w oko
licach niektórych mgławic galaktycznych nagromadzone jest więcej gazu 
międzygwiezdnego niż wynikałoby ze zdjęć wykonanych w niebieskim 
świetle. Stwierdzić to można na podstawie palomarskiego atlasu nieba 
(Mount Palomar - Sky Atlas), który zawiera zdjęcia otrzymane w obu 
barwach widma. Szczególnie interesujące są zdjęcia Wielkiej Mgławicy 
Oriona i jej najbliższej okolicy. 

Aby uzyskać rzeczywisty obraz tej części nieba J. Kle p e s t a 
z Pragi wykonał ciekawy fotomontaż (patrz czwarta strona naszej 
okładki). Składa się on ze zdjęć Wielkiej Mgławicy Oriona otrzymanych 
w czerwonym i niebieskim świetle. Tłem jest negatywowa odbitka zdję
cia mgławicy wykonanego w czerwonym świetle, do której "wkompono
wano" pozytywową odbitkę zdjęcia mgławicy wykonanego w niebieskim 
świetle (zdjęcia uzyskano za pomocą wielkiej kamery Schmidta w Obser
watorium Mt Palomar). Obie odbitki wykonano oczywiście w jednako
wej skali, a odbitka pozytywowa umieszczona została na odbitce nega
tywowej we właściwej pozycji (do identyfikacji wykorzystano gwiazdę 
oznaczoną numerem 49 w atlasie A. B e c v a f a pt. Atlas Eclipticalis). 
(Wg RiSe hvezd, 1965, nr 11) 

St. R. Brzostkiewicz 

Srednica Plutona 

Najdalsza ze znanych planet naszego Układu Planetarnego wydaje się 
posiadać niesłychanie wysoką gęstość, wyższą od gęstości wszelkich sub
stancji znanych na Ziemi. Taka przynajmniej gęstość wynika z podzie
lenia masy Plutona (obliczonej z perturbacji wywieranych przez tę pla
netę na inne) przez objętość planety (obliczoną na podstawie zmierzonej 
optycznie jej średnicy). 

Ponieważ średnia gęstość wyższa od kilku gramów na centymetr sze
ścienny jest trudna do pogodzenia z istniejącymi teoriami wewnętrznej 
budowy małych stosunkowo ciał niebieskich, jakimi są planety, wielu 
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astronomów przypuszczało, że albo masa obliczona z perturbacji dotyczy 
nie tylko samego Plutona, ale jeszcze innego nieznanego ciała niebie
skiego (lub wielu nieznanych ciał), albo też, że zmierzona optycznie śred
nica jest średnicą odblasku w gładkiej (np. pokrytej lodem) powierzchni 
planety, a nie całkowitej jej tarczy, która może się wydawać prawie 
ciemna dla obserwatora ziemskiego. 

Dla sprawdzenia tej drugiej możliwości od dawna proponowano obser
wacje zakryć gwiazd przez Plutona. Obserwacja przesłonięcia gwiazdy 
przez krawędź ciemnej tarczy planety pozwoliłaby łatwo obliczyć praw
dziwą średnicę Plutona. Zagadnieniem tym zajmowano się, między in
nymi w Obserwatorium Astronomicznym U. J. w Krakowie. 

W nocy z 28 na 29 kwietnia 1965 roku położenie Fiutona nieomal rzu
towało się na jedną z gwiazd, wystarczająco jasną aby dogodnie można 
było dokonać obserwacji jednocześnie z kilku obserwatoriów. Zakrycia 
gwiazdy przez ciemną krawędź Fiutona nigdzie nie zaobserwowano. 
Z minimalnej odległości kątowej jaka dzieliła na niebie gwiazdę od pla
nety, udało się natomiast wyznaczyć górną granicę średnicy Plutona, 
wynoszącą 6800 km. Jeżeli założyć (co wynikaloby z perturbacji), że masa 
Fiutona jest równa masie Ziemi, to średnia jego gęstość musiałaby być 
nie mniejsza niż 33 g/cm3• Jeżeli natomiast założyć, że średnia gęstość 
Fiutona jest równa średniej gęstości Ziemi, to jego całkowita masa mu
siałaby wynosić nie więcej niż 0,15 masy Ziemi. Zagadka gęstości Fiu
tona pozostaje więc nierozwiązana. 
(wg A. J. 70,676 - 1965) 

Konrad Rudnicki - Obserwatorium na Mt Falomar 

Atmosfera Merkurego 

Do niedawna sądzono, że Merkury nie J:łOSiada atmosfery. Pogląd ten 
został jednak mocno zachwiany, kiedy w r. 1950 astronom francuski 
O. D o l l f u s dokonał pomiaru polaryzacji światła odbitego od planety 
i na tej podstawie stwierdził, iż ma ona atmosferę około 800 razy rzadszą 
niż nasza. Pomiary te nie były jednak zbyt pewne i dlatego przez dłuższy 
czas problem atmosfery Merkurego pozostal niewyjaśniony. 

W r. 1963 zagadnieniem tym zainteresował się astronom radziecki 
I. W. M o r o z (Narodowy Instytut Astronomiczny im. Szternberga), który 
dokonał obserwacji widma Merkurego w podczerwieni (w przedziale od 
1,0 do 3,9 mikrona). Pomiary wykazały, że Merkury ma atmosferę, któ
rej głównym składnikiem jest tlenek węgla. Gęstość tej atmosfery jest 
jednak niezwykle mała, ciśnienie zaś wynosi tylko 1,9 mb (około 500 razy 
mniejsze niż przy powierzchni Ziemi). 

St. R. Brzostkiewicz 

Obsel'wacja rozbłysku chromosferycznego w białym świetle 

W dniu 18 września 1965 r. między 13h15m a 131130m (CSE) astronom 
angielski P. A. R i n g s d o re obserwował rozbłysk chromosferyczny 
w białym świetle. Obserwacja wykonana była za pomocą teleskopu Mak
sutowa o średnicy 10 cm i przy ·zastosowaniu powiększenia 96 X . Zjawi
sko objawiło się w postaci jasnej malej plamki i trwało zaledwie 2-3 se
kundy. W tym samym mniej więcej czasie (między 13h14m a 13h23ffi) 
stwierdzono wzrost radiowego promieniowania Słońca. 

Po raz pierwszy rozbłysk chromosferyczny w białym świetle był obser-
Wowany l września 1859 r. przez Car r i n g t o n a H o d g s o n a. 
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Tak wielkie rozbłyski są jednak bardzo rzadkim i krótkotrwałym zja
wiskiem, że ich obserwacja jest właściwie tylko kwestią szczęścia (do
tąd znamy zaledwie kilka podobnych obserwacji). 

St. R. Brzostkiewicz 

Wielka strata astronomii światowej 

Korzystając z bezksiężycowej nocy, nieznani sprawcy wdarli się do 
Obserwatorium Falomarskiego w Kalifornii, skąd niepostrzeżeni wynieśli 
słynne "oko świata" - pięciametrowy teleskop zwierciadłowy - służący 
(jak wiadomo) do badania najodleglejszych obszarów wszechświata. 
Istnieją poszlaki, że teleskop został potajemnie przewieziony do Europy, 
najprawdopodobniej do Polski, gdzie złoczyńcy zamierzają sprzedać go 
któremuś z nieświadomych rzeczy milośników astronomii. W związku 
z tym Redakcja Uranii zwraca się do wszystkich P. T. Czytelników 
z ostrzeżeniem i prośbą, aby o każdej propozycji sprzedaży teleskopu 
o średnicy 5 metrów natychmiast zawiadomili najbliższą placówkę In
terpolu oraz Zarząd Główny PTMA. 

Nasze specjalny korespondent z Obserwatorium Falomarskiego 

KRONIKA HISTORYCZNA 

Ignacy Polkowski - wybitny kopernikanista z XIX wieku 

Zaledwie siedem lat dzieli nas od dnia 19 lutego 1973 r., kiedy cały 
świat obchodził będzie pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Koper~ 
n i k a. W związku z tym warto przypomnieć postać Ignacego P o l k o w
s ki e g o, zasłużonego badacza Kopernika i jednego z organizatorów 
obchodów czterechsetnej rocznicy jego urodzin. 

Ignacy Polkowski urodził się 6 marca 1833 r. w Zdunach w Króle
stwie Polskim. W r. 1851 wstąpił do seminarium duchownego w War
szawie, gdzie w r. 1857 zastal wyświęcony na kapłana, już wówczas 
mając tytuł kandydata św. Teologii. Pracował w różnych parafiach (Ra
dzymin, Brzeziny, Głuchów Skierniewicki), a w r. 1862 zostaje kanoni
kiem Kapituły Kolegiaty Łowickiej. Przez pewien czas był sekretarzem 
arcybiskupa Antoniego Melchiora F i j a l k o w s ki e g o, a następnie 
arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego F e l i ń ski e g o. Wypadki z r. 186:ł 
zmusiły go do opuszczenia Królestwa Folskiego i przeniesienia się do 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zamieszkał w Lubostroniu pod Łabi
szynem, gdzie mając pod ręką bogatą bibliotekę oddal się studiom histo
rycznym (tu właśnie napisał obszerną biografię Kopernika). Po nasta
niu ,;Kulturkampfu" opuścił Wielkie Księstwo Poznańskie i przeniósł się 
do Krakowa. Tu został podkustoszem katedry na Wawelu, sprawując 
opiekę nad skarbcem i archiwum (pięknie opisał skarbiec wawelski). 
Zmarł nagle w nocy z 26 na 27 sierpnia 1888 r. w Krakowie, mając za
ledwie 55 lat. 

W r. 1873 wydal Polkowski w Gnieźnie wspomnianą już biografię wiel
kiego astronoma pt. żywot Mikolaja Kopernika, a w latach 1873-1875 
także w Gnieźnie opublikował trzytomowe dzieło pt. Kopernikijana czyli 
materialy do pism i życia Mikolaja Kopernika. Tom pierwszy tego dzieła 
obejmuje różne pisma Kopernika w przekładzie polskim, w tomie ..dru
gim znajdują się jego życiorysy (od życiorysu S. S t a r o w o l s ki e g o 
z r. 1627 do życiorysu J. C h o c i s z e w ski e g o z r. 1872), tom zaś trzeci 
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zawiera rozne pisma dotyczące Kopernika i jego nauki (między innymi 
opisy 310 wizerunków wielkiego astronoma). ·Ponadto staraniem Faznań
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wydana została w r. 1873 w Gnie
źnie praca Polkowskiego pt. Album Mikolaja Kopernika. Album zawiera 
,;zesnaście tablic z wizerunkami i pomnikami Kopernika (patrz zdjęcie 
na okładce), medalami wybitymi na jego cześć, reprodukcje pierwszych 
dwóch stron z autografu De Revoltttionibus oraz kantatę Deotymy (pse
udonim literacki Jadwigi L u s z c z e w ski ej). 
Wspomnieć wreszcie należy o uroczystościach czterechsetnej rocznicy 

urodzin Kopernika, które odbyły się 19 lutego 1873 r. w Toruniu. Komitet 
obchodu tego jubileuszu zawiązał się jeszcze w r. 1870, a na jego czele 
stanął Polkowski i Karol L i b e l t (1807-1875), ówczesny prezes Po
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
(Opracowano na podstawie materiałów z archiwum Archidiecezji War

szawskiej, Poznańskiej i Krakowskiej) 
St. R. Brzostkiewicz 

15 kwietnia 1707 r. urodził się Leonard Euler 

Leonard E u l er urodził się w Bazylei, gdzie w wieku czternastu lat 
zaczął uczęszczać na uniwersytet. Po ukończeniu studiów w r. 1727 prze
nosi się do Petersburga i zostaje członkiem tamtejszej Akademii Nauk. 
W r. 1741 król pruski F r y d ery k II powołuje go do Berlina, lecz na 
zaproszenie carowej K a t a r z y n y II wraca w r. 1766 do Petersburga. 
Ponad dwadzieścia lat był prezesem Akademii Nauk w Berlinie, w r. 1755 
wybrany zostaje towarzyszem zagranicznym Akademii Nauk w Paryżu. 
Całe życie poświęcił poszukiwaniom matematycznym i pomimo, że 
w r. 1766 oślepł, pracowal na tym polu aż do ostatniego tchnienia. Zmarł 
7 września 1783 r. w wieku 76 lat. 

Euler jest jednym z największych matematyków, jakich ludzkość do
tąd wydala. Bibliografia jego prac liczy 866 pozycji, które opubliko
wane zostały w 69 wielkich tomach. Prace astronomiczne obejmują głów
nie teorię zakłóceń ruchu ciał niebieskich, najważniejsze zaś z nich to: 
Theoria moturn planetarttm et cometarum (Teoria ruchu planet i ko
met) z r. 1742, i Theoria motus Lunae (Teoria ruchu Księżyca) z r. 1753. 
W r. 1743 ogłosił twierdzenia wyrażające czas, jaki zużywa kometa bie
gnąc po paraboli na przejście z jednego położenia do drugiego. Natomiast 
w r. 1747 wskazał na możliwość budowania obiektywów achromatycz
nych, przy pomocy których możnaby uzyskiwać obrazy wolne od barw
nych obwódek. 

St. R. Brzostkiewicz 

KRONIKA PTMA 

Z działalności Komisji Statu~wej 

Wykonując uchwalę Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 14. IV. 1964 r., 
Zarząd Główny PTMA powolał Komisję Statutową w składzie: kol. kol. 
Zygmunt Banaszewski, Cezary Janiszewski, Bohdan Kiełczewski, Maciej 
Mazur, Józef Salabun, Ludwik Zajdler i Wit Zabaglo. 

Komisja - której Walny Zjazd Delegatów nałożył obowiązek osta
tecznego opracowania Statutu PTMA i przedłożenia go najbliższemu Wal-
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nemu Zjazdowi do uchwalenia przyjęła za punkt WYJSCia wszystkie 
dotychczas zgłoszone projekty i uzupełnienia statutu. Na posiedzeniu 
w Chorzowie w dniu 4. XII. 1965 r. Komisja ustalila treść Statutu, który 
po ostatecznym opracowaniu redakcyjnym roześle do wiadomości wszyst
kim Oddziałom PTMA oraz przedloży do uchwalenia najbliższemu Wal
nemu Zjazdowi Delegatów. 

Nowy Statut opracowany jest pod kątem ogromnego wzrostu zainte
resowania społeczeństwa zagadnieniami kosmicznymi i wynikającej stąd 
szerokiej roli, jaką powinno w tej sytuacji spełnić nasze Towarzystwo. 
Zaistniała więc konieczność wprowadzenia szeregu zmian, m. in. dosto
sowania nazwy T-wa do aktualnych jego potrzeb i zadań, zmiana usta
lania ilości delegatów, która zapewnia szerszy udział mniejszych ośrod
ków terenowych w pracach T-wa, zmiana kadencji władz centralnych 
i terenowych. Przyszły statut nakłada na władze centralne obowiązek 
organizowania zjazdów i konferencji oświatowych i naukowych oraz prze
widuje powolanie autorytatywnego ciała opiniodawczego w postaci Głów
nej Rady Naukowej. 

OBSERWACJE 

Komisja statutowa PTMA 

Obserwacja krateru Piccolomini 

Na poludnie od Mare Nectaris no
łożony jest piękny i dość duży k-ra
ter Piccolomini (współrzędne seleno
graficzne: /, = + 31 °35' i <r = -::!9°11'). 
Rysunek tego krateru wykonałem 
6 kwietnia 1965 r., kiedy to powierz
chnię Księżyca obserwowałem te
leskopem Cassegraina-Maksu t owa 
o średnicy 70 mm (wiek Księżyca 
wynosił 4d,8). Na załączonym ry
sunku północ jest na dole, a zachód 
na lewo. 

Krater Piccolomini ma 90 km 
średnicy, jego zaś wal górski wznosi 
się ponad dno od 3002 m na zacho
dzie do 4735 m na wschodzie (we
dług pomiarów E. N e i s o n a). Tuż 
przy jego wschodnim wale leży lań

cuch górskich Aliaj, który ciągnie się na odległość 440 km i kończy do
piero na wschód od krateru Catharina. 

Krater Piccolomini nosi nazwisko arcybiskupa i astronoma włoskiego, 
żyjącego w latach 1508-1578. Nazwę swą zawdzięcza J. B. R i c c i o-
1 i e m u, chociaż na mapie F. L a n gr e n a też jeden krater ma to na
zwisko. Trudno jednak powiedzieć, czy mial on na myśli arcybiskupa 
włoskiego, czy też biskupa warmińskiego o tym samym nazwisku (póź
niejszego papieża P i u s a II, który żyl w latach 1405-1464). Ponadto 
należy pamiętać, że Langren opracował trzy różne mapy Księżyca i na 
innej jego mapie ten sam krater ma nazwę Catharina. 

Stanisław R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza 
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KONKURS 

NA PRACĘ O MIKOŁAJU KOPERNIKU 

W związku z obchodami pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Koper
nika Towarzystwo Naukowe w Toruniu ogłasza KONKURS na pracę po
pularnonaukową "Mikołaj Kopernik - człowiek i uczony epoki Odrodze
nia". Winna ona w ujęciu syntetycznym, w oparciu o dotychczasowy stan 
wiedzy, ukazać całokształt życia Kopernika, jego naukowych osiągnięć 
i ich trwałych wartości po dzień dzisiejszy. 

Dla uczestników konikursu przewiduje się następujące nagrody: 

I. nagroda - 25 000 zł 
II. nagroda - 15 000 zł 

III. nagroda - 10 000 zł 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 grudnia 1968 r. Teksty 
obejmujące około 300 stron maszynopisu nadsyłać należy na adres: To
warzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, ul. Wysoka 16. 

Prace winny być podpisane godłem, a nazwisko i adres autora należy 
załączyć w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej tymże godłem. 

W skład jury, powołanego przez Zarząd Towarzystwa, wejdą repre
zentanci historii nauki, Odrodzenia, dziejów Pomorza i literatury. 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu zastrzega sobie pierwszeństwo opu
blikowania nagrodzonych prac w ramach obowiązujących przepisów au
torskich. 

Z KORESPONDENCJI 

Wyjaśnienie "paradoksu stosunku mas" 

W ubiegłorocznym styczniowym numerze "Uranii" na str. 23-25 przed
stawia p. kol. Wacław S z y m a ń ski zagadkę, która wygląda na pa
radoks. 

Obliczając mianowicie stosunek mas dla rakiety według znanego wzoru 
Ciołkowskiego oraz na zasadzie pracy zużytej w polu potencjalnym, 
otrzymuje - dla tych samych warunków - zupełnie różne wartości 
szukanego stosunku. 

Otóż różnica wyników powstała stąd, że przy stosowaniu zasady ener
gii całkowicie pominięto wyrażenia określające zmiany energii kinetycz
nej masy rakiety oraz masy wyrzuconych gazów spalinowych. 

Pełne wyjściowe równanie energii powinno mieć postać 

E dm =kMm [~ -R~ dR] +kM dm[~ -R+(v~w) dt] + 

l l 
+ 2 m [(v + dv) 2 

- v2
] + 

2 
dm [(v +w)' - v 2

] ••••••••• (l) 

Ostatnie dwa wyrażenia wzoru (l) oznaczają zmianę energii kine
tycznej masy m oraz masy dm 

v - oznacza prędkość rakiety względem Ziemi 
w - oznacza prędkość wyrzucanych gazów względem rakiety 

v+w - oznacza prędkość wyrzucanych gazów względem Ziemi. 
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Fezostałe oznaczenie przyjęto jak w artykule p. kol Szymańskiego. 
Po wykonaniu zaznaczonych działań i po pominięciu wielkości ma

łych drugiego rzędu otrzymuje się z równania (l) 

kMm dR l ~ 
E dm = ---a:o- +m v dv + dv + w v dm + 

2 
w dm . . .... (2) 

Zakładając, że całkowita energia spalania masy dm zmienia się bez 
żadnych strat w energię kinetyczną tej masy, otrzymuje się w równa
niu (2) równość wyrażenia po lewej stronie z ostatnim wyrażeniem po 
prawej stronie. 

A więc wyrażenia te się znoszą. 

U l d . . t . kM d. . . wzg ę maJąc eraz, ze W = p g z1e p oznacza przysp1eszeme gra-

witacyjne, oraz podstawiając dR = v dt, otrzymujemy dla pierwszego 
wyrażenia po prawej stronie równania (2) 

kMmdR_ dt 
R2 - pmv 

Upraszczając jeszcze całe równanie przez v otrzymuje się ostatecznie 

m p d t+ m dv +w dm= O ......... (3) 

Lecz p dt = d vp oznacza zmianę prędkości pod wpływem przyspiesze
nia pola grawitacyjnego, co zaznaczono tutaj wskaźnikiem p. 

Podstawiając teraz do równania (3) wielkość 

. . ..... . . (4) 

otrzym).lje się 
......... (5) 

Wzór (5) posiada postać wyrażenia wyjściowego opartego na zasadzie 
zachowania pędu, z którego wynika wprost wzór Ciołkowskiego. 

A więc wzór Ciołkowskiego można otrzymać również z zasady zacho
wania energii wyrażonej wzorem (1). 

Trzeba tu teraz jeszcze zwrócić uwagę na równanie (4). Dzieląc je 
przez dt otrzymujemy 

Pc=p+a 

Przyspieszenie Pc, związane z siłą ciągu rakiety, jest równe sumie przy
spieszenia grawitacyjnego p oraz faktycznego przyspieszenia prędkości 
ruchu rakiety a. 

Czyli 
a =Pc -p •........ (6) 

Z wzoru (6) widać, że uzyskiwane faktyczne przyspieszenie rakiety 
"a" zależy od stosunku przyspieszenia Pc do przyspieszenia p . 

Gdy Pc mało różni się od p wtedy rakieta pracuje mało sprawnie i aby 
uzyskać prędkość ucieczki, trzeba by zastosować bardzo wielkie liczby 
dla stosunku mas. 

Gdy natomiast Pc jest znacznie większe od p, wtedy stosunek mas bę
dzie zbliżony do wartości otrzymywanej w wzoru Ciołkowskiego. 

Co więc oznacza wynik znaleziony prze:z: p. kol. Szymańskiego? Zało-
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żył on równość lewej strony naszego równania (2) z pierwszym wyraże
niem po prawej stronie. 
Stąd 

m v dv +w v dm+ i w~dm =O 

. Łatwo sprawdzić, że równanie to spełnia się dla 

v=-~=const 
2 

......... (7) 

gdyż wtedy dv = O. A więc jest to bardzo specjalny przypadek ruchu 
rakiety. Mianowicie prędkość rakiety musi być stała i równa połowie 
wartości prędkości wyrzucanych gazów. Z drugiej strony prędkość wy
rzucanych gazów, mierzona względem Ziemi wyniesie 

v+w=-~+w=~ 
2 2 

Stąd wynika oczywiście, że sumaryczna energia kinetyczna jest tu 

t l . . l (w )2 d . k. t s a a 1 wynosi 2 m 0 2 g Zie mo oznacza sumaryczną masę ra 1e y 

i wyrzuconych gazów. 
Jasnym jest, że dla takiego specjalnego przypadku ruchu rakiety otrzy

muje się zupełnie inny stosunek mas, niż potrzebny według wzoru Ciał
kawskiego dla uzyskania prędkości ucieczki, bez uwzględniania wpływu 
pola grawitacyjnego. 

Na zakończenie jeszcze raz trzeba podkreślić, że w działającym polu 
gra\yitacyjnym - jak to wynika z wzoru (6) - tym bardziej zbliżymy 
się do wartości wynikających ze wzoru Ciołkowskiego, im większa będzie 
siła ciągu rakiety w stosunku do jej ciężaru. 

Roman Janiczek - Częstochowa 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 

Kwiecień 1966 r. 
Rankiem nad wschodnim horyzontem odnajdziemy Wenus, błyszczącą 

pięknym blaskiem jako Gwiazda Poranna -3.4 wielkości. Pod koniec 
miesiąca można też próbować odnaleźć przed wschodem Słońca Merku
rego, co nie będzie łatwe, bo Merkury jako gwiazda około +0.5 wielkości 
ginie w blasku wschodzącego Słońca. Równie trudno będzie odszukać 
Saturna, który jako gwiazda około + 1.4 wielkości wschodzi pod koniec 
miesiąca na godzinę przed Słońcem. 

Łatwo natomiast odnajdziemy wieczorem Jowisza, świecącego jako 
gwiazda -1.6 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt i Orio
na. Jowisza warto obserwować przez lunetę lub nawet dobrą lornetkę, 
możemy bowiem być świadkami wielu ciekawych zjawisk w układzie 
jego czterech galileuszowych księżyców; dokładne momenty tych zjawisk 
Podajemy w odpowiednim dniu. 

Uran, Neptun i Pluton widoczne są wprawdzie prawie całą noc, ale 
dla odszukania Urana musimy użyć lornetki, Neptuna odnajdziemy już 
tylko za pomocą lunety, a Pluton dostępny jest tylko przez wielkie tele
skopy i jest obserwowany najczęściej na drodze fotograficznej. 
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Posiadacze większych lunet mogą też obserwować dwie planetoidy, 
Nysę i Antygonę, obie około 10.5 wielkości i obie widoczne prawie całą 
noc w gwiazdozbiorze Panny. 

ldlOhBm Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest 
to początek 1506 rotacji słońca wg numeracji Carringtona. 

3d O lh Merkury nieruchomy w rektascensji, o llh złączenie Księżyca 
z Uranem. Wieczorem obserwujemy początek przejścia 2 księżyca 
(o 21h30m) i jego cienia (o 23h57m) na tle tarczy Jowisza. 

5d20h56m Obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca .Jowisza. Księżyc 
ten pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej prawie średnicy 
tarczy od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). 

6d14h Wenus w największym zachodnim odchyleniu (46°) od Słońca. 
Zaraz po zachodzie Słońca w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego 
3 księżyca, który ukryty jest za tarczą planety i ukaże się spoza niej 
o 19h52m. Księżyc ten będzie się stopniowo oddalał od brzegu tarczy, 
a o 21h46m zniknie nagle w cieniu planety i dzisiaj już nie będzie wi
doczny. O 221l16m obserwujemy też początek przejścia l ksi.ężyca, 
a o 23h29m jego cienia na tle tarczy Jowisza. 

l 7d O 19h37m nastąpi zakrycie l księżyca przez tarczę Jowisza; o 23h04m 
obserwujemy koniec zaćmienia tego księżyca (pojawi się on nagle z cie
nia planety w pewnej odległości od prawego brzegu tarczy). 

8d2h Neptun w złączeniu z Księżycem. Wieczorem do 20hl2m na tarczy 
Jowisza widoczny jest cień jego l księżyca. 

9d4h Merkury w dość bliskim złączeniu z Saturnem. Jeśli tuż przed 
wschodem Słońca uda nam się dostrzec nisko nad horyzontem dwie 
gwiazdki blisko siebie, Merkury będzie jaśniejszą z nich. 

13d Dawno już nie działo się nic ciekawego z 4 księżycem Jowisza; 
wzajemne położenie w przestrzeni Słońca, Jowisza i Ziemi było takie, że 
księżyc 4 był dotychczas stale widoczny w pobliżu Jowisza i nie "groziło" 
mu ani zakrycie, ani zaćmienie, ani też przejście na tle tarczy planety. 
Dziś po raz pierwszy obserwujemy stosunkowo krótkotrwałe zaćmienie 
tego księżyca w znacznej odległości od brzegu tarczy planety. Ponadto 
niemal w tym samym czasie nastąpi też zakrycie 3 księżyca. Wieczorem 
w pobliżu prawego brzegu tarczy Jowisza widoczne są dość blisko siebie 
trzy księżyce: l, 4 i 2; księżyc 3 widoczny jest z lewej strony i zdąża 
w stronę brzegu tarczy. O 20h2m księżyc 4 znika nagle w cieniu planety, 
o 2lh4m księżyc 3 kryje się za brzegiem tarczy, a o 21h9m księżyc 4 po-
jawia się nagle z cienia planety. . 

14d021h35m obserwujemy zakrycie l księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. 

15d Obserwujemy koniec wędrówki l księżyca i jego cienia na tle tar
czy Jowisza. Księżyc l, niewidoczny na Ue tarczy planety, ukaże się 
o 20h58m, a jego cień schodzi z tarczy Jowisza o 22h8m. 

16d14h Wenus w złączeniu z Księżycem. 
17d21h Saturn w złączeniu z Księżycem. 
18d O lOh Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, o 12h 

znajdzie się w największym zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt odchy
lenia wynosi 28°). 

19d O 21h8m obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety. 

20d14h Słońce wstępuje w znak Byka; jego długość ekliptyczna wynosi 
wtedy 30°. 

21d Wieczorem do 21h12m na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 
2 księżyca. 
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22d Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle 
tarczy Jowisza. Foczątek przejścia księżyca o 20h44m, jego cienia o 2lh49m. 

23d O 2lh23m nastąpi koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. 
25d9h Niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem. 
28dl6h36m Po raz drugi w tym miesiącu heliografiezna długość środka 

tarczy Słońca wynosi 0° (początek kolejnej 1507 rotacji); jest to możliwe, 
ponieważ glob słoneczny dokonuje jednego pełnego obrotu wokół swej 
osi w ciągu około 26 dni. Wieczorem obserwujemy przejście 2 księżyca 
i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Foczątek przejścia księżyca 2 nastąpi 
o 19h2m, a jego cienia o 2lh3m; księżyc 2 ukończy swoje przejście 
o 2lh46m, a jego cień widoczny będzie na tarczy planety aż do zachodu 
Jowisza w Polsce. 

29d6h Mars w złączeniu ze Słońcem. 
30dl8h Uran w złączeniu z Księżycem. Dzisiaj znowu nastąpi zaćmienie 

4 księżyca Jowisza, zjawisko jednak przebiega w dzień i jest niewidoczne. 
Natomiast wieczorem o 20h4m obserwujemy początek zakrycia l księżyca 
Jowisza przez tarczę planety. 

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

D a ta 
l 9 6 6 

IV l 
11 
21 

V l 
11 

Data 

l 
p 

1966 

o 
IV l -26.23 

3 -26.30 
5 -26.34 
7 -26.35 
9 -26.33 

11 -26.28 
13 -26.20 
15 -26.10 

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. mlnkm j. a . mln km j. a. 
0.724 108.3 0.639 95.6 1.419 212.3 2.!108 
0.725 108.5 0.718 107.4 1.429 213.8 2.427 
0.727 108.7 0.797 119.2 1.440 215.4 2.444 
0.727 108.8 0.875 130.9 1.451 217.1 2.459 
0.728 108.9 0.952 142.5 1.463 218.9 2.471 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l Data l 1966 
p l Bo l 

o o o o 
-6.51 358.47 IV 17 -25.96 -5.40 
-6.40 332.08 19 -25.80 -5.24 
-6.28 305.69 21 -25.60 -5.06 
-6.15 279.29 23 -25.38 -4.88 
-6.02 252.90 25 -25.26 -4.79 
-5.87 226.50 27 -24.84 -4.51 
-5.72 200.09 29 - 24.53 -4.31 
-5.57 173.69 V l -24.18 . -4.11 

mln km 
360.2 
363 o 
365.6 
367.8 
369.7 

Lo 

o 
147.28 
120.87 

94.45 
68.03 
54.82 
15.18 

348.75 
322.32 

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

B 0 , L 0 - ,heliog("aficzna szerokość ,i długość środka tarczy. 

' 
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Kwiecień 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data l h czasu 
l Warszawa 

1966 środk .-europ. 

ex l 8 l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm o hm hm 

IV l 23 34 -1.8 4 42 16 22 
11 23 43 -3.3 4 70 15 44 
21 o 16 -1.1 4 02 15 50 

V l l 04 +3.8 3 45 16 23 
~ożna próbovvać odszukać go ran-
kiem, nisko nad vvschodnim hory-
zontern (około +0.5 vvielk. gvviazd.). 

MARS 
IV l l 04 + 6.3 5 30 18 34 

11 l 33 + 9.3 5 04 18 40 
21 2 Ol +12.0 4 38 18 44 

V l 2 30 +14.6 4 12 18 48 

Nievvidoczny. 

SATURN 

III 221 23 31 l 
IV 11 23 40 
V 1 23 48 

-5.21 
-4.3 
-3.5 

5 37 116 41 
4 20 15 36 
3 07 14 30 

III 24 
IV 13 
V 3 

III 26 
IV 5 

15 
25 

V 5 

Pod koniec miesiąca vvschodzi na 
krótko przed Słońcem (+1.4 vvielk. 
gvviazd.). 

"' l 8 Iw połud. 

NEPTUN 

h m o hm 
15 20.0 -16 32' 2 51 
15 18.5 -1625 l 31 
15 16.5 -1617 011 

Widoczny pravvie całą noc vv gvvia
zdozbiorze Wagi (8 vvielk. gvviazd.). 

PLANETOIDA 44 NYSA 
12 36.9 +l 56 O Ol 
12 28.0 +3 02 23 08 
12 20.1 13 54 22 21 
12 14.1 4 27 21 36 
12 10.7 4 39 20 54 

Około 10.3 vvielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc vv gvviazdozbiorze 
Panny. Opozycja 30 marca. 

l h czasu 
l Warszawa 

środk.-europ. 

ex l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

2145 -11.7 3 46 13 41 
22 24 - 9.4 3 33 13 54 
23 04 -6.3 3 18 14 11 
23 45 - 2.8 3 Ol 14 31 

Widoczna rankiem nad wschodnim 
horyzontem jako jasna gwiazda 
około -3.4 vvielk. gwiazd. 

JOWISZ 
5 35 +23.2 l 8 20 o 49 
5 42 +23.3 7 47 o 18 
5 49 +23.3 715 23 42 
5 56 23.4 6 41 23 10 

Widoczny vv piervvszych godzinach 
nocy jako gvviazda -1.6 vvielkości 
na granicy gvviazdozbiQróvv Byka, 
Bliźniąt i Oriona. 

URAN 

1113 l +5.9 116 20 l 11 11 +6.2 14 58 
11 09 +6.4 13 36 

5 22 
4 03 
2 44 

Widoczny pravvie całą noc w gwia
zdozbiorze Lvva (5.8 vvie!k. gwiazd.). 

h m s 
11 34 50 
11 33 Ol 
11 31 38 

PLUTON 

+19 i5~71 
+1913.9 
+1916.6 

Iw połud. 

h m 
23 04 
2143 
2023 

Widoczny pravvie calą noc vv gwia
zdozbiorze Lvva, tylko przez vvicl
kie teleskopy (14.5 vvlclk. gwiazd.). 

PLANETOIDA 129 ANTYGONA 

14 14.6 ± 5 27 l 49 
14 09.9 7 00 o 54 
14 03.5 8 24 o 09 
13 56.1 + 9 29 23 18 
13 49.0 +lO 07 23 31 

Około 10.5 vvielk. gvviazd. Widocz
na przez całą noc vv gvviazdozbio
rze Panny. Opozycja 22 kvvlelnla. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu vvśród gvviazd, poróvvnując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba vvedług podanych wyżej vvspółrzędnych (epoka 19a0.0). 



Kwiecień 1966 r. SLOŃCE 

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

r. czasu l a l a wsch.l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. 

m hm o hm hm hm hm hm hm 
IV l -4.2 040 + 4.3 5 38 18 37 5 28 18 25 5 29 18 24 

11 -1.6 116 + 8.0 5 14 18 54 5 05 18 42 5 07 18 40 
21 +1.2 153 +11.6 4 50 19 12 443 19 00 4 46 19 57 

V l +2.8 2 31 +14.9 4 29 19 30 4 23 19 16 4 27 19 12 
11 +3.7 3 09 +17.7 4 10 19 48 4 04 19 34 4 09 19 2R 

J{SIĘŻYC 

l h czasu 1h czasu 
Data środk.-europ. 

warszawa 
Data środk.-europ. 

Warszawa 

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

b m o hm hm hm o hm hm 
IY l 8 51 t22.8 12 21 4 05 IY 11 18 05 -26.4 l 08 7 58 

2 9 50 18.5 13 52 4 32 12 19 00 -26.6 2 Ol 8 54 
3 10 48 +13.1 15 23 4 52 13 19 54 -25.4 2 42 9 57 
4 1143 + 6.8 16 54 5 09 14 2046 -23.1 311 1108 
5 12 36 + 0.2 18 22 5 24 15 21 35 -19.9 3 33 12 19 
6 13 29 - 6.4 19 49 5 39 16 22 21 -15.8 3 50 13 31 
7 14 23 -12.5 2117 5 56 17 23 06 -11.2 4 04 14 41 
8 15 17 -17.8 22 40 616 18 23 50 - 6.0 416 15 52 
g 16 12 -22.0 23 59 6 42 19 o 33 -0.6 4 28 17 03 

10 17 08 -24.9 - 714 20 117 + 4.8 4 40118 16 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

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

hm hm hm 
5 19 18 21 518 
4 55 18 39 4 57 
4 31 18 58 4 37 
4 09 119 17 418 
3 49 19 35 4 Ol 

1h czasu 
Data środk. -europ. 

a l a 

hm o 
IY 21 2 03 +10.3 

22 2 50 +15.3 
23 3 41 +19.8 
24 4 35 +23.4 
25 5 33 + 25.8 
26 6 33 +26.8 
27 7 35 +26.1 
28 8 35 +23.8 
29 9 34 +20.0 
30 10 30 +15.0 

hm hm 
18 12 5 12 
18 27 4 50 
18 42 4 28 
18 57 4 07 
19 12 3 49 

Warszawa 

wsch. l zach. 

hm hm 
4 52 19 32 
508 20 50 
5 29 22 10 
5 56 23 27 
6 36 -
7 31 o 34 
8 41 l 29 

10 03 2 09 
1130 2 36 
12 59 2 58 

hm hm hm hm hm 
18 10 510 18 04 4 03 18 or 
18 25 4 49 18 18 4 39 18 18 
18 43 4 29 18 34 416 18 36 
19 00 4 10 18 49 3 55 19 54 
19 17 3 53 19 05 3 37 1911 

Fazy Księżyca 

Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najm. IV 3 20 
Najw. VI 15 19 

d h 
III 29 22 
IV 5 12 
IV 12 18 
IV 20 22 
IV 28 5 
V 4 22 

I
Srednica 

tarczy 

33~1 
29.5 
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Ilustracja z pracy Ignacego Polkowskicgo pt. " Album MikoJaja Kopernika". 
W środku wizerunek Kopernika z zegara astronomicznego w Strasburgu, pozos1ale 
(od lewej ku prawej): ze zbiorów SkimiJorowicza , >: galerii Lubomirskich w Kra
kowie, ze zbiorów Akademii Nauk w Paryżu i z galerii we Flon'ncji. 

Czwarta strona okładki : Fotomontaż dwóch zdjęć okolicy Wielkiej MgłaWICY 
(NGC 1976) w Ononie, wykonanych kamerą Schmidta na Mount Palomar. Szcze
góły omówione w KroniCe. 
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Pano,ram:ioz.ne zdjęcie (reprodulwjemy w czte11ech odailn1kach) dokonane prze2 
kamerę statku "Luna-9", pt'zedstawia to, co ~dZiia!by selenonauta pmez oklienJ<o 
kamery po wyląoowaniu na Kst!Jężycu. Na zdjęciu widoczne równdeż •·óżne ele
meruty pojazdu. 

P ierwsza st rona okładki: Mglawica NGC 6960 w gwiazdorzbio.-.ze Labędrzia ("Cilr
rus"), znajduje sdę w odległości 1:300 lat śwdatla. Zdjęale teleskopem Obserwatorium 
Haute Provence (Francja) o średruLcy 193 cm przy ekspozycji 60 minut (19.II.1958). 
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SPIS TRESCI 

Janusz Pagaczewski - Jan Gadom
ski - wspomnienie pośmiertne. 

Andrzej Marks - Pierwsze wyniki 
badań wykonanych przez Lunę-9. 

Edward Detyna - Ewolucja poglą
dów na budowę Wszechświata (IV). 

Kronika: Zycie na Księżycu? - Ak
tywność slonec=a i promieniotwórczy 
izotop węgla. - Supernowa w NGC 
4753.- Zmiany w nomenklaturze Księ
życa. - Zebranie informacyjne ośrod
ków kopernikowskich w Toruniu. 

~ronika historyczna: Grób Kopernika. 

Kronika PTMA: "Wczasy pod gwia
zdami" 

O~serwacje: Aktywność Słońca w 1965 
roku. 

N o w ości wydawnicze. 

Kalendarzyk astronomiczny. 

ZARZĄD GLOWNY 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. od 8.30 do 15.30, w so
boty od 8.30 do 13.00. Dyżury w Klubie 
PTMA KOSMOS w ponied7jalki i piąt
ki 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+5 zl 
oplata pocztowa i koszty opakowania 
Przy wysyłkach. 

Dnia 12 listopada 1965 r. 
zastal wysłany w kierun
ku planety Wenus radziec
ki statek kosmiczny W e
nu s -2 o masie 963 kg, 
a w cztery dni później -
w dniu 16 listopada - dru
gi statek, W e n u s- 3 (ma
sa 960 kg). Oba statki wy
posażone byly w nieiden
tyczną aparaturę pomiaro
wą i mialy różny program 
badań. Zanim statki skie
rowano ku Wenus po orbi
cie dokolaslonecznej, prze
były pewien czas na orbicie 
"parkującej" dokolaziem
skiej. 

W dniu 1 marca 1966 r. 
statek Wenus-3 wylądowal 
na powierzchni planety. 
Z tą chwilą ustala łączność 
radiowa z Ziemią, utrzymy
wana przez caly czas - 105 
dni - bez przeszkód. Do 
chwili oddania niniejszego 
nume1·u do druku nie są 
jeszcze znane wyniki badań. 
Statek kosmiczny Wenus-2 
po wyminięciu planety kon.
tynuuje lot po orbicie do
kolaslonecznej. 

Nieco szczegółów o "mięk
kim" lądowaniu radzieckie
go statku L u n a - 9 podaje 
mgr A. MARKS. Okładkę 
zdobią zdjęcia wykonane 
przez kamerę tego statku. 
Czy na Księżycu istnieje ży
cie? - zanim tę kwestię 
wyjaśnią przyszli seleno
nauci, musimy zadowolić 
się badaniami ... meteorytów 
(patrz Kronika), które nasu
wają przypuszczenia, że na 
Księżycu istnieje życie 
"podziemne". 

W czwartym (ostatnim) 
odcinku serii "Ewolucja po
glądów na budowę Wszech
świata" mgr E. DETYNA 
opisuje ciekawą koncepcję 
Wszechświata elektrycznego 
oraz tajemnicze "koincy
dencje liczbowe". 
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JANUSZ PAGACZEWSKI- Kraków 

JAN GADOMSKI- WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 

1l}Warszawie, w wieku lat 76, 
V\' zmarł w dniu 2 stycznia 

1966 roku doktór Jan Gadomski, 
astronom, szeroko znany popu
laryzator wiedzy o gwiazdach, 
autor szeregu podręczników 
astronomii oraz wielu książek 
popularnych z tego zakresu. 
Oprócz pracy naukowej naj
większą pasją życiową Zmarłe
go stało się szerzenie tej wie
dzy wszelkimi dostępnymi dziś 
sposobami, zarówno piórem jak 
i żywym słowem, przy pomocy 
książek, niezliczonych artyku
łów, prelekcji radiowych i tele
wizyjnych, pogadanek a także 
i prywatnych rozmów. 

Jan Gadomski, urodzony dnia 
23 czerwca 1889 r . w Czatka

wieach koło Krakowa, skończywszy w Krakowie gimnazjum 
Sobieskiego, odbył wyższe studia na Uniwersytecie Jagielloń
skim pod kierunkiem prof. P. M. Rudzkiego; doktorat składał 
u prof. Tadeusza Banachiewicza (summa cum laude) w ro
ku 1925. Jako asystent Obserwatorium Krakowskiego Gadom
ski zainicjował i przez szereg lat prowadził wytrwale obser
wacje gwiazd zmiennych zaćmieniowych, obliczając elementy 
i krzywe zmian blasku. W roku 1922 Jan Gadomski zakłada 
na szczycie Przygolezi (Lubomir) w Beskidzie Wyspowym sta
cję obserwacyjną, w której wraz z żoną Marią spędza w zu
pełnym odosobnieniu dwa lata swego życia, walcząc z trudnymi 
warunkami górskiej egzystencji. Wystarczy powiedzieć, że 
wszystko, tj. żywność, a nawet gwoździe na budowę pawilonu 
musiał Gadomski nosić w plecaku z pobliskiej Wiśniowej. 

Następnie szereg lat spędził Jan Gadomski w Warszawie, 
jako adiunkt Obserwatorium Warszawskiego. Obserwując, pi-

Fot. inż. Tadeusz Jankowski, PTMA 
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sząc prace naukowe, wiele trudów włożył w porządkowanie 
samego Zakładu i obserwacje meteorologiczne. W tym czasie 
był jednym z organizatorów obserwatorium na szczycie góry 
Pop Iwan w Czarnohorze. W czasie okupacji niemieckiej Ga
domski był współorganizatorem lotniczej służby meteorologicz
nej z ramienia AK (pseudonim-Radca). 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Gadomski, wobec 
całkowitego spalenia Obserwatorium w Warszawie, założył 
w Krakowie przy ulicy Tomasza 30 Pracownie Obserwatorium 
Warszawskiego, którego Zmarły był wtedy kierownikiem. Tam 
gromadzono na nowo bibliotekę naukową oraz narzędzia, które 
wypróbowywano następnie na stacji astronomicznej w Przego
rzałach. Doprowadzono wtedy do porządku ściągnięte z dachu 
Obserwatorium Warszawskiego wraki dwóch refraktorów (Grub
ba i Heydego), zmontowano rewindykowane z Wiednia refrak
tory Grubba (fotograficzny i wizualny). W tym to trudnym okre
sie dokonano w Przegorzałach około 5000 obserwacji gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych i kilkadziesiąt obserwacji jasności 
kilku komet. 

W latach 1946-1950 Zmarły był redaktorem wskrzeszonej 
przez siebie po wojnie "Uranii", zaś w latach 1948-1949 pia
stował godność pierwszego Prezesa Zarządu Głównego Polskie~ 
go Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego powojenny 
założyciel. W uznaniu zasług poniesionych dla PTMA i "Uranii" 
Zebranie Delegatów w roku 1949 nadało Mu godność członka 
honorowego. 

Po przeniesieniu się do Warszawy Jar:rGadomski poświęcił się 
założeniu zamiejskiego obserwatorium w Ostrowiku pod War
szawą. Po przejściu na emeryturę zaś poświęca się całkowicie 
pracy na terenie PTMA oraz popul~ryzacji astronomii w na
szym społeczeństwie. Z drugiej strony staral się o pogłębienie 
prac naukowych prowadzonych przez Członków T-wa, czego 
·wyrazem m. in. było założenie i redagowanie przez Niego przez 
kilka lat Naukowego Dodatku do "Uranii", zorganizowanie eks
pedycji PTMA na zaćmienie Słońca w ·r. 1954 do Sejn, zakoń
czonej pełnym sukoesem naukowym. 

Niesposób również pominąć wielkiego dorobku Zmarłego 
w dziedzinie popularyzacji astronomii. Przez szereg lat społe
czeństwo polskie otrzymywało od Niego piękne wydawnictwa, 
szerzące nie tylko wiedzę o wszechświecie, ale także umiłowanie 
tej najpiękniejszej z nauk: astronomii. Zmarły posiadał nie
zwykły dar uprzystępniania spraw trudnych i skomplikowanych, 
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i wydaje się, że nie będzie żadnej przesady, jeśli nazwę go 
"polskim Flammarionem". 
Zmarły odznaczał się wielkim kultem dla osoby Mikolaja 

Kopernika; zaintcjowal założenie osobnej sekcji Kopernikow
skiej przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika 
i pelnil godność jej pierwszego Prezesa. 

W ostatnich latach żyda Jan Gadomski rozwinął w kilku pra
cach teorię tzw. ekosfer tj. sfer życia wokół gwiazd i planet, 
które to prace byly referowane i uznane na szeregu zjazdów 
Unii Astronomicznej. 

Jego spuścizna naukowa liczy 18 prac i 167 przyczynków nau
kowych. 
Zmarły odznaczony byl orderem Polonia Restituta oraz Krzy

żem Zasługi. Byl laureatem szeregu nagród za popularyzację 
astrDi!lomii i astronautyki. 

Pragnę na koniec podkreślić :z;e szczególnym naciskiem, że 
Zmarły byl człowiekiem o krysztalowym charakte'J:7je, który 
nigdy nie omijał :sposobności do udzielenia pomocy potrzebu
jącym, zarówno w ·czasie okupacji, jak i w czasach pokojowych. 

Cześć Jego pamięci! 

ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

PIERWSZE WYNIKI BADAŃ WYKONANYCH 
PRZEZ ŁUNĘ-9 

W dniach 31 stycznia - 3 lutego 1966 r. uczeni radzieccy 
zrealizowali pierwszy w dziejach lot aparratu kosmicznego, 

zakończony pomyślnym lądowaniem tego aparatu w stanie nie
uszkodzonym na _powierzdmi innego ciała niebieskiego - Księ
życa. Stanowi to olbrzymi sukces techniki selenonautycznej 
głównie dlatego, że należało przeprowadzić operację zahamowa
nia spadku aparatu kosmicznego przed jego zetknięciem się 
z powierzchnią Księżyca, praktycznie pozbawionego atmosfe
ry- a więc jedynie przez zastosowanie odpowiedniego rakie
towego silnika hamującego. Silnik ten musiał być uruchomiony 
na odpowiedniej wysokości pOi!lad powierzchnią Księżyca, za
leżnej od prędkości spadku aparatu. W tym celu na aparacie 
umieszczono samoczynny wysokościomierz i prędkośdomierz 
radarowy. Prędkość spadania nie byla przy tym mała, gdyż na 
wysokośd 75 km - kiedy uruchomiono silnik hamujący -
wynosiła około 2,6 km/sek. Silnik (czy też silniki hamujące) 
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działał ze zdumiewającą dokładnością i po 46 sekundach zatrzy
mał opadanie aparatu w bezpośredniej bliskości powierzchni 
Księżyca. Od tego miejsca aparat opadał na Księżyc na skutek 
oddziaływania przyciągania Księżyca. Niezbyt silny wstrząs 
w chwili zetknięcia się z gruntem złagodziły umieszczone w pod
porach aparatu Łuna-9 amortyzatory. 
Pomyślne urzeczywistnienie tego niezwykłego przedsięwzięcia 

otworzyło nową epokę w dziejach astronomii- po raz pierwszy 
bowiem uzyskaliśmy możliwość badania innego ciała niebie
skiego nie poprzez obserwację z pewnej odległości, ale bezpo
średnio z jego powierzchni. 

Pierwszy wynik naukowy tego wiekopomnego przedsięwzięcia 
stanowiło stwierdzenie, że aparat kosmiczny nie zapadł się 
w grunt Księżyca, ale przeciwnie - spoczął na jego powierzch
ni - czyli stwierdzenie, że grunt Księżyca jest na tyle twardy, 
iż może utrzymać ciężar aparatu kosmicznego, a nawet uderze
nie tego aparatu (co prawda słabe) w chwili lądowania. Obala 
to wszystkie przypuszczenia, że grunt Księżyca jest tak niezwy
kle mało wytrzymały, że statki kosmiczne zapadałyby się w nim. 

Z przypuszczeń tych najbardziej rozpowszechnionym było, że 
Księżyc jest pokryty grubą warstwą niezwykle mialkiego (mole
kularnego) pyłu. Hipotezę tą opracował uczony amerykański 
T. G o l d i nie wiadomo dlaczego uzyskała ona sobie niezwykłą 
popularność, choć nie zdołała wytłumaczyć wielu faktów. Gdyby 
powierzchnia Księżyca była na przykład pokryta molekularnym 
pylem (lub nawet pyłem o grubszych ziarnach), to nie mógłby 
się on utrzymać na zboczach gór księżycowych mimo, iż są one 
bardzo łagodnie . nachylone. Na skutek bowiem wielu przyczyn 
(np. wstrząsów gruntu) pył ten zsunąłby się ze zboczy a wtedy 
miałyby one inne właściwości optyczne niż się to obserwuje. 
Poza tym, gdyby na powierzchni Księżyca znajdowal się miałki 
pyl, to zasypalby on obserwowane szczeliny w gruncie Księżyca. 
Dodać tutaj należy, że nawet w przypadku, gdyby na Księżycu 
był miałki pył zachowujący się w sposób podobny do cieczy, to 
statkom kosmicznym bynajmniej nie groziloby "utonięcie" 
w nim, gdyż można je budować w ten sposób, że będą w razie 
potrzeby pływać po powierzchni cieczy. 

Oczywiście, że powierzchnia Księżyca nie jest również utwo
rwna z litej skały czy zastygłej lawy, bowiem - jak to wyka
zały wykonywane od wielu lat pomiary temperatury na po
wierzchni Księżyca, a szczególnie pojemności cieplnej i prze
wodnictwa cieplnego wierzchniej warstwy gruntu, przewodnic
two to jest setki razy mniejsze niż przewodnictwo cieplne skał. 
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Wynika stąd wniosek, że wierzchnia warstwa gruntu Księżyca 
utworzona jest z substancji bardw porowatej. 

Bardw ciekawą hipotezę na temat tej substancji opracowała 
N. N. S y t i n skaj a, wybitny selenolog radziecki. Zwróciła 
ona uwagę n:a fakt, że pierwotna powierzchnia Księżyca (czę
śdowo skalista, częściowo z zastygłej lawy, a częściowo z py
łów wulkanicznych) została w ciągu 3-4 miliardów lat, jakie 
minęły od czasu jej utworzenia się, przetworzona przez uderze
nia mikrometeorów i meteorów w substancję, którą nazwała 
ona "szlaką meteorytową". Otóż w miejscu uderzonym przez 
meteor może powstać temperatura milionów stopni i ciśnienie 
milionów atmosfer, a w wyniku tego grunt przekształca się 
w obłoczek rozżarzonej plazmy, gazu i pyłu, przy czym masa 
tego obłoczku może być tysiące razy większa od masy meteoru. 
Niektóre z cząstek tego obłoku uzyskują prędkości większe niż 
prędkość ucieczki z Księżyca (około 2,4 km/sek) i ulatują w prze
str~eń międzyplanetarną, inne jednak opadają na powierzchnię 
Księżyca i tworzą na niej substancję o piankowatej konsystencji, 
dość jednak wytrzymałą. Szlaka ta oblepia całą powierzchnię 
Księżyca i dlatego ma ona bardzo podobne właściwości optyczne 
(albedo, barwę, zdolność polaryzowania światła) i przewodnictwo 
cieplne. Lokalne niewielkie różnice spowodowane są prawdopo
dobnie tym, że w różnych miejscach powierzchn~ Księżyca 
szlaka ta powstawała z odmiennych pierwotnych minerałów. 

Narazie nie wiemy jeszcze czy hipoteza powyższa jest trafna, 
ale jest ona chyba bardziej wiarygodna niż hipoteza "pyłowa". 

Jak wiadomo, główne wyposażenie naukowe aparatu Łuna-9 
sianowiła radiotoeleautograficzna kamera obserwacyjna. W czasie 
si·edmiu seansów łączności z Ziemią, trwających łącznie 8 godzin 
i 5 minut (ostatni seans był nadprogramowy i zakończył się po 
kompletnym wyczerpaniu energii elektrycznej w ogniwach che
micznych), kamera ta przekazała wielokrotnie obrazy powierzch
ni Księżyca w otoczeniu miejsca lądowania aparatu. Kamera 
była obracana wokół osi mniej więcej pionowej i zatrzymywana 
samoczynnie, a oprócz tego można ją było skierować w żądanym 
kierunku sygnałami radiowymi z Ziemi. 

Kamera ta pomyślnie wykonała swoje zadanie i przekazała 
na Ziemię panoramiczny obraz powierzchni Księżyca wokół 
miejsca lądowania aż do hory~ontu odległego o około 1,5 km 
(obiektyw kamery znajdował się na wysokości około 60 cm). 

Przekazane obrazy były tak niezwykle dokładne, że w bez
pośredniej bliskości aparatu ujawniły się obiekty o rozmiarach 
zaledwie 1-:-2 milimetrów, czyli około 500 razy mniejsze niż 
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te, jakie były widoczne z amerykańskich kamer aparatów typu 
Ranger, a około 300 000 razy mniejsze niż te, jakie widzimy 
przez teleskopy z Ziemi. 

Uzyskane obrazy ujawniły nam, że powierzchnia Księżyca 
jest bardzo chvopowata o ile chodzi o mikrorzeźbę, czyli po
twierdziły wyniki teleskopowych badań z Ziemi, które wykazy
wały brak pociemnienia powierzchni Księż)'lca w pobliżu krawę
dzi jego globu, widzianej z Ziemi bezpośrednio. Obrazy ujawniły 
poza tym, że nierówności powierzchni gruntu Księżyca nie są 
duże - na co wskazywał fakt, re odbija ona fale radarowe 
w sposób "zwierciadLany". Są one rzędu decymetrowego. 

Makieta ;,Luny-9". W górnej części kamera telewizyjna 

Niezwykle ciekawe odkrycie dokonane przez kamerę radio
teleautograficzną Łuny-9 stanowi stwierdzenie, że powierzchnia 
Księżyca usłana jest licznymi bryłkami materii, wyglądającymi 
jak kamienie-głazy. Wspomnieć tu należy, re w latach dwu
dziestych naszego stulecia pogląd, iż taka właśnie more być 
powierzchnia Księżyca, wyraził wybitny selenolog radziecki 
N. P. B ar a b a s z o w, do dziś energicznie zajmujący się ba
daniem Księżyca. 

Obecnie nie wiadomo jeszcze skąd się wzięło to rumowisko 
skalne na powierzchni Księżyca. Można jednak przypuszczać, 
że są to bryły, wyrzucohe z pierwotnych i wtórnych kraterów 
księżycowych w czasie ich powstania. 
Wstępna · analiza uzyskanych z Łuny-9 obrazów powierzchni 

Księżyca wykazuje, że subtelna rzeźba powierzchni Księżyca 

, 
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podobna jest do makrorzeźby powierzchni naszego satelity, do
brze nam znanej dzięki obserwacjom teleskopowym. Wskazuje 
nam to, iż najprawdopodobniej geneza ich powstania była po
dobna, a jedynie skala zjawisk była inna. Przemawia to raczej 
za hipotezą, że powierzchnia Księżyca ukształtowała się głównie 
pod działaniem czynników egzogenicznych 1), a przede wszyst
kim na skutek uderz€ń planetozimali lub planetoid, wielkich 
meteorów, jak również meteorów i ziarn pyłu kosmicznego. 

Bardzo ważnym wnioskiem wynikającym ze wstępnej analizy 
uzyskanego materialu obserwacyjnego jest stwi€rdzenie, że na 
powierzchni Księżyca (a przynajmniej w rejonie lądowania apa·
ratu Łuna-9) nie ma pyłu, a grunt jest twardy, choć porowaty. 
W zasadzie daje to podstawę do przypuszczenia, że równi€ż na 
innych "morzach" księżycowych grunt ma podobną strukturę. 
Pi€rwsze komentarze selenologów radzieckich sugerują, że grunt 
w rejoniE> lądowania utworzony jest z minerału podobnego do 
baz.altu, przetworzonego na powierzchni przez oddziaływanie 
zewnętrzne- głównie uderzenia brylek materii, nadlatujących 
z przestrzeni międzyplanetarnej, zmiany temperatury i oddzia
ływanie wysokoenergetycznych promieniowań jonizujących. 

Oprócz obrazów powierzchni Księżyca Łuna-9 przekazała nam 
również dane o promieniowaniach jonizujących. Stwierdzono 
dzięki nim, że głównym rodzajem promieniowania w czasie gdy 
działały urządzenia pomiarowe (między 3 i 6 lutego) było pro
mieniowanie kosmiczne, przy czym zgodnie z przewidywaniami 
natężenie jego było bardzo małe i wynosiło zaledwie około 
30 miliradów na dobę, co jest wartością niegroźną dla czło
wieka. 

W przypadku pojawienia się na Słońcu silnego rozbłysku, 
powierzchnia Księżyca jest oczywiście "atakowana" przez bar
dzo intensywny strumień cząstek o wielkiej energii, wyrzuca
nych z obszaru aktywnego na Słońcu i wtedy sytuacja ulega 
zmianie. 

Oprócz promieniowania kosmicznego urządzenia pomiarowe 
Luny-9 wykryły także na powierzchni Księżyca inny rodzaj 
promieniowania jonizującego, wysyłanego przez sam grunt Księ
życa. Najprawdopodobniej jest to promieniowanie wysyłane 
przez naturalne izotopy promieniotwórcze znajdujące się 
w gruncie Księżyca i przez izotopy promieniotwórcze wytwa-

1) tzn. zewnętrznych, kosmicznych (od greckiego ekso - zewnątrz 
i genos - ród) - przyp. red. 
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rzane w nim na skutek oddziaływania na grunt promieniowań 
jonizujących z przestrzeni kosmicznej. Promieniotwórczość po
wierzchni Księżyca jest jednak bardzo mało intensywna. 

Bardzo ciekawym wydarzeniem (w czasie gdy aparat kosmie.
ny wykonywal badania Księżyca) było niewielkie obsunięcie 
się jednej z jego podpór, na skutek czego aparat nieco się prze
chylił. Najprawdopodobniej zostało to spowodowane tym, że 
jedna z podpór aparatu spoczęła na jakimś głazie lub innej 
nierówności, a następnie na skutek drgań spowodowanych dzia
łaniem różnorodnych urządzeń aparatu (m. in. przez ruchy ka
mery radioteleautograficznej) obsunęła się z tej nierówności. 
To niezamierzone wydarzenie przyczynile się do wzbogacenia 
uzyskanego materialu obserwacyjnego dlatego, że zmieniło się 
usytuowanie przestrzenne obiektywu kamery obserwacyjnej, 
a tym samym z uzyskanych dwóch serii obserwacji otrzymamy 
stereoskopowe obrazy powierzchni Księżyca, co umożliwi 
o wiele dokładniejsze poznanie jej rzeźby. Z naciskiem należy 
zwrócić uwagę na to, iż obsunięcie się aparatu nie oznacza by
najmniej, że zapadł się on w grunt Księżyca. 

Wspaniały sukces selenonautyki radzieckiej nie tylko zapo
czątkował nową epokę w astronomii, ale otworzył on także nowe 
perspektywy w samej selenonautyce. W ślad za Łuną-9 polecą 
bowiem ku Księżycowi następne bezzałogowe aparaty kosmicz
ne, a następnie także i ludzie. Według wypowiedzi prezesa Aka
demii Nauk ZSRR prof. M. Ki e l d y s z a, jeszcze w tym roku 
poleci na Księżyc aparat kosmiczny Łu:ila-10 o znacznie dosko
nalszej konstrukcji i obficiej wyposażony w przyrządy naukowe. 
Wiadomo również, że uczeni amerykańscy przygotowują reali
zację podobnego przedsięwzięcia. Co prawda, budowa amery
kańskiego aparatu kosmicznego "Surveyor" ("Mierniczy") jest 
opóźniona o mniejwięcej dwa lata, ale ma być wreszcie zakoń
c·zona w maju b. roku. 

Głównym mdaniem aparatów kosmicznych, których wysyła
nie na Księżyc obecnie się projektuje, będzie zbadanie struktury 
fizycznej, składu chemicznego i budowy mineralogicznej 
wierzchnich warstw gruntu Księżyca. W tym celu aparaty te 
będą wyposażone w samoczynne chwytaki, podejmujące próbki 
gruntu z powierzchni Księżyca, a także niewielkie samoczynne 
\!rządzenia wiertnicze, które pobierać będą próbki z pewnej -
niewielkiej - głębokości. Próbki te będą badane w różnego 
rodzaju samoczynnych przyrządach analizujących, przy czym 
badana będzie wielka ilość różnych parametrów. Wykonane 
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także będą badania na samej powierzchni Księżyca w bezpo
średnim otoczeniu miejsca lądowania aparatu. 

Oprócz aparatów nieruchomych, będą wysyłane na Księżyc 
aparaty wyposa:hone w podwozie umożliwiające im jeżdżenie 
po powierzchni Księżyca i wykonywanie badań w różnych miej
scach. P1anowane jest także wysłanie na Księżyc takiego apa
ratu kosmicznego, który wyposażony będzie nietylko w rakietę 
hamującą, umożliwiającą miękkie wylądowanie, ale także w ra
kietę umożliwiającą odlot z Księżyca na Ziemię. Aparat ten 
podejmie próbki gruntu Księżyca a następnie dostarczy je do 
zbadania laboratoryjnego na Ziemię. 

Wymienione wyżej aparaty kosmiczne dostarczą dane, oenne 
zarówno dla selenologii jak i dla selenonautyki, a szczególnie 
dla konstruktorów statków kosmicznych, które umożliwią lot 
człowieka na Księżyc. Wbrew jednak entuzjastycznie optymi
stycznym nadziejom co do tego, że wyprawa taka nastąpi już 
w najbliższej przyszłości, należy zwrócić uwagę, iż trzeba jesz
cze będzie na nią poczekać kilka lat. Narazie udało nam się bo
wiem wysłać w kierunku Księżyca z Ziemi aparat kosm1czny 
o masie 1,5 t, podczas gdy dla lotu ludzi wokół Księżyca bez 
lądowania na nim (co będzie real~owane przede wszystkim) 
potrzebny jest statek kosmiczny o masie 5--;-10 t, a dla wylądo

·wania na Księżycu i powrotu na Ziemię - o masie 40--;-70 t. 
Jest więc zrozumiale, iż wyprawa taka zootanie 'Z!realizowana 
dopiero po zbudowaniu odpowiednio potężnych rakiet nośnych, 
zdolnych do wprawiania w ruch ku Księżycowi tak masywnych 
statków. Nie trzeba bliżej tłumaczyć, że budowa takich rakiet 
stanowi rzeczywiście niezwykle praoo- i czasochłonne przed
sięwzięcie i choć jest prowadzona od kilku lat, to jednak potrwa 
jeszcze jakiś czas. 

Komunikując o tym wspaniałym sukcesie nauki i techniki 
radzieckiej (artykuł niniejszy ma bowiem charakter "na gorąco" 
pisanego komunikatu) należy podkreślić, iż sukces ten stanowi 
wynik konsekwentnego zainteresowania uczonych radzieckich 
Księżycem; możnaby tu wymienić przynajmniej kilkunastu wy
bitnych selenologów radzieckich. Od chwili zapoczątkowania 
przez uczonych radzieckich ery kosmicznej w dniu 4 paździer
nika 1957 r. (data wysłania pierwszego sztucznego satelity 
Ziemi) rozpoczęli oni także prace w kierunku wykorzystania 
urządzeń kosmonautycznych do badań Księżyca, to też ich dzie
łem był pierwszy przelat aparatu kosmicznego w pobliżu Księ
życa (Łunnik I w styczmiu 1959 r.), pierwszego trafienia aparatu 
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kosmicznego w Księżyc (Łunnik II we wrześniu 1959 r.) i uzy
skanie pierwszych obrazów odwróconej strony Księżyca (Lun
nik III w październiku 1959 r.). 

Ostatni sukces radziecki osiągnięty został po prawie dziewię
ciu miesiącach prób (zaczętych 9 maja 1965 r. wzlotem aparatu 
kosmicznego Luna-5), w czasie których z:.realizowano trzy próby 
częściowo udane i tylko jedną nieudaną. Jeżeli zestawimy to 
z serią łatwiejszych prób wy.lmnywanych przez uczonych ame
rykańskich z aparatami kosmicznymi Range:r, które trwały prze
szło 3 lata i w czasie których sześć pierwszych prób nie powio
dło się, uzyskamy wymowny dowód, że uczeni radzieccy mają 
pierwszeństwo w dziedzinie podstawowych przedsięwzięć kos
monautycznych, aczkolwiek oczywiście nie oznacza to, że uczeni 
amerykańscy nie mają calego szeregu wielkich osiągnięć kosmo
nautycznych. 

W ogóle zresztą - jak oświadczył prezes Akademii Nauk 
ZSRR - nie powinno być "rywalizacji" czy "wyścigu" w Kos
mosie, lecz współpraca. 

Zrozumiałą jest rzeczą, że gqy dojdzie do takiej wspóŁpracy, 
to wówczas można będzie ekonomiczniej wykorzystać wysiłek 
setek tysięcy uczonych i techników w ZSRR i USA pracujących 
nad realizacją przedsięwzięć kosmonautycznych, a wtedy urze
czywistnienie wspaniałych planów trwać będzie krócej i będzie 
wymagać mniejszego wysiłku. 

Jeżeli spojrzymy na osiągnięcia kosmonautyki od tej strony, 
to stwierdzimy że wcale nie jest wykluczone, że będzie się ona 
mogla stać ambasadorem zbliżenia między ludźmi. 

W atmosferze wspaniałego rozwoju kosmanautyki niesłusznie 
jednak zaczyna się bagatelizować możliwości badawcze i do
tychczasowe osiągnięcia astronomów. Warto więc może wspo
mnieć, iż mo:żJliwości poznania Księżyca poprzez teleskopową 
obserwację z Ziemi wykorzystaliśmy dotychczas zaledwie 
w mniej więcej 10°/o, a dotychczasowy nasz zasób wiedzy o Księ
życu bynajmniej nie jest ubogi, gdyż pod pewnymi względami 
Księżyc jest lepiej nawet poznany niż Ziemia. 

Na zakończenie pragnąłbym zaproponować, aby rejon w któ
rym wylądowal aparat lwsmiczny Luna-9 nazwać "Morzem Zdo
bycia", podobnie, jak obszar powierzchni Księżyca zbadany przez 
aparat kosmiczny Ranger VII, nazwany wstał "Morzem Pozna
nia". 

(Wpłynęło do redakcji 13 lutego 1966 r.) 
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EDWARD DETYNA- Warszawa 

EWOLUCJA POGLĄDOW 
NA BUDOWĘ WSZECHŚWIATA (IV) 

Inne koncepcje kosmologiczne 

omówione w poprzedniiCh artykułach kosmologie newtonow-
skie i relatywis'tylczne opierają się na "uznanych" prawach 

przyrody: teorii grawitacji Newtona i Einsteina. Jak wiemy, 
wszystkie prawa przyrody opa'rte są na systematyce i uogólnia
niu faktów doświadczalnych, a doświadczenia są zawsze obar
czone pewnymi błędami. Wiemy na przykład, że proton i elek
tron mają równe ładunki elektryczne . ale o przeciwnych zna
ka;ch. *) Jednakże doświadzczalnie nie jesteśmy w stanie tego 
stwierdzić z całą pewnością. 
Wyobraźmy sobie, w powyższe założenie jest spełnione tylko 

w przybli:źleniu: niech na przykład ładunek elektronu -q. bę
drzie mniejszy od1 Ładunku protonu + qP o 10- 11qe, tzn. 

qP = -(l + lo-~n)qe, 

gdzie n jest liczbą dużą. 
Jest rzeczą zrozumiałą, w je~eli n będzie - powiedzmy 

lkzbą większą od 10, nie będziemy już w stanie wykryć tego 
doświadczalnie, ponieważ dokładność pomiarów ograniczona jest 
do rzędu 10- 5-:-l0-7• Konsekwencje tego załorenia będą w wa
runkach ziemskich niezauważame: oo prawda, atomy nie będą 
teraz elektrycznie obojętne, ale ich ładunek będzie znikomy. Na 
przykład atom wodoru miałby ładunek -lo- nqe (przy n = 10, 
wynosiłby więc- 0,000 000 000 lq.). 

Ilość protonów w jakimś ciele jest w przybli~eniu proporcjo
nalna do jego masy. Atomy :są zbudowane wprawdzie nie tylko 
z protonów i elektronów, ale i z neutronów; ale ponieważ neu
tron rozpada się na proton, elektron i obojętne neutrino, musi 
on mieć również ładunek równy -lo- nq •. Ponieważ różnica 
ładunków elektrycznych protonu i elektronu jest niewielka, 
ładunek elektryczny masy rzędu masy Ziemi byłby równie~ 
niewielki. Natomiast ładunek elektryczny tahch obiektów jak 
galaktyka musiałby być już znaczny. 

Przyjmując powyższe za.łorenie (tzn. że ładunki elektryczne 
protonu i elektronu nie są identyczne), otrzymujemy zgoła inny 
obraz Wszechświata: dominującymi silami są tu siły elektryczne 

*) Ponieważ liczba protonów i elektrQI11ów w atomie jest jednalwrwa, 
atomy są elektrycznie obojętne. 
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a nie grawitacyjne. Siły grawitacyjne są zawsze typu przyciąga
jącego, natomiast siły elektryezne pochodzące od ładunków tego 
samego znaku, są typu odpychającego. Świat musiałby się roz
szerzać, co jest zgodne z obserwacjami. 
Powyższy model zapastulowal H. B o n d i. Czytelników za

interesow:any;ch tym modelem odsyłamy do artykułu K. Z i o ł
k o w ski e g o "Elektryczny Wszechświat" w nr 7/1962 Uranii. 
Tu podamy tylko jeden z efektów, jaki wyjaśnia ta teoria, 
a którego wytłumaczenia nie podaje żadna inna teoria. Jest to 
sprawa promieniowania lmsmicznego. Jak wiadomo, promienio
wanie to stanowią naładowane cząstki, obdar:z;one ogromną pręd
kością, prędkość ich jest rzędu prędkości światła. Żadna inna 
teoria nie potrafi wytłumaczyć, oo przyspiesza te cząstki do tak 
dużych prędkości. W .. świecie elektrycznym" wytłumaczenie jest 
natychmiastowe: galaktyki mają bardzo duży ładunek elektrycz
ny (ponieważ ilość elektronów i protonów jest w nich jednako
wa), zatem cząstki o tym samym znaku ładunku co znak ładunku 
galaktyki są "wyrzucane" z galaktyk z olbrzymią energią. 

Teoria ta tłumaczy również - jak się wydaje - zupełnie 
poprawnie szereg inny;ch zjawisk, jak na przykład spiralny 
ksztaŁt galaktyk 

W poprzednim artykule była mowa o kosmologii B o n d i' e g o 
Golda i H o y l e' a. Założono tam również, że jedno z podstawo
wych praw przyrody - prawo zachowania masy - nie jest 
spełnione ściśle. Było to potrrebne dla wyjaśnienia pewnych 
danych obserwacyjnych. Istnieje jeszcze kilka innych teorii 
(Diraca, Eddingtona oraz J ordĘma), zakładających niezupełną 
ścisłość pewnych praw fizyki. Dlaczego z takim uporem próbuje 
się znaleźć jakąś nieścisłość w naszy;ch prawach fizyki? Otóż 
istnieje pewna ilość faktów, które mogą być wytłumaczone je
dynie przy założeniu, że właśnie niektóre prawa są nieścisłe. 
Zajmijmy się teraz tzw. "koincydencjami liczbowymi", których 
istoty dotąd nie wyjaśniono. 

W fizyce istnieje szereg wielkości, które uważa ·się za stałe. 
Są nimi m. in. ładunek elektronu (e), masa spoczynkowa elek
tronu (me) czy protonu (mp), albo prędkość światła (c). Odpo-
wiednio dobierając stałe możemy utworzyć liczby bezwymia
rowe. Weźmy dla przykładu stosunek siły elektrycznej do gra
witacyjnej działającej pomiędzy elektronem i protonem 

e2 

kmemp 

gdzie k jest stalą grawitacyjną. Stosunek ten wynosi 1040 

.. 
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(w przybliżeniu) i jest niezależny od wyboru jednostek, w jakich 
mierzymy masy i ładunki. 

Inną "stałą bezwymiarową" możemy utworzyć z wie~kości, 
którą może niezbyt ściśle nazywamy promieniem świata (R.) 
i z promienia elektronu (r.) . . wartość tej stałej bezwymiarowej, 
czyli stosunek R.lr. wynosi również w przybliżeniu 1040• 

Liczba 1040 jest tak wielka (jedynka i czterdzieści zer), że 
trudno sobie wyobrazić, żeby zupełnie przypadkowo dwie stałe 
bezwymiarowe, przybliżenie tego samego rzędu, miały być sobie 
równe. Należy podkreślić, że ze stałych fi:zycznych można utwo
rzyć tylko kilka "stałych bezwymiwowych". 
Zwróćmy tu jeszcze uwagę na pewien sZJczegół: w powyższych 

oblicZJeniach
1 
wszystkie wiellmśei - z wyjątkiem jednej: "pro

mienia" świata R. - są uznane za stałe! Jeśli tak, to pierwsza 
liczba - stosunetk siły elektrycznej do grawitacyjnej - jest 
stałą w czasie, natomiast druga - stosunek "promienia" świata 
do p!lOmienia elektronu - jest zmienną, ponieważ wiemy, że 
świat się rozszerza i pmmień jego rośnie w cza:sie. Zatem rów
ność 

e2 Rs 
- --= - =1040 
kmemp re 

byłaby prawdziwa tylko teraz. 

[l] 

Prawdopodobieństwo przypadkowej zbieżności tych dwóch 
liczb jest jednak tak małe, że trudno oprzeć się wrażeniu, że 
wyraża ona głęboki związek między kosmologią a mikrofizyką. 
Jeżeli przyjmiemy, że powyższa równość jest prawdziwa zawsze, 
musimy ZJalożyć, że któraś z wielkości uznawanych dotąd za 
stale jest w rzeczywistości zmienną. 
Promień elektronu wyraża się poprzez jego masę, ładunek 

i prędkość światła, więc mamy do wyboru jedynie cztery stale, 
które można ewentualnie uznać za zmienne. Założenie, że masa 
elektronu i jego ładunek nie zmieniają się, wydaje się dość ro'Z
sądne; :z;atem mamy do wyboru tylko prędkość światła i 'Stalą 
grawitacji. D i rac przyjął, że zmienną jest stała g,rawitacji i na 
tej podstawie zmodyfikował prawa fizyki. Ponieważ promień 
świata rośnie w cza:sie, wielkość k musi maleć, więc przyciąganie 
grawitacyjne pomiędzy masami ciągle się zmniejsza! 

Z zalożenia tego można wysunąć praktyczne wnioski: dawniej 
przyciąganie Słońca musiało być większe niż obecnie, więc odle
głości planet musiały być rów:nież większe. Jak obliczył T e l
l er, zaburzenie spowodowane inną od1eglością planet musiało 
wywołać przyśpieszenie reakcji termonuklearnych w Słońcu, 

l . 
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co z kolei musiało spowodować wzrost temperatury na plane
tach. Z obliczeń wynika, że temperatura na powierzchni Ziemi 
w okresie ery kambryjskiej byłaby rzędu 100°C. Dziś wiemy 
j,ednak, że w tym czasie istniało już bujne życie w oceanach. 
Początkowo teoria Diraca była ostro krytykowana właśnie z tego 
powodu, ponieważ uważano, że życie nie mogłoby istnieć w tak 
wysokich temperaturach. Ostatnio jednak biolodzy skłaniają się 
ku przypuszczeniu, że właśnie w temperaturach bliskich tem
peraturze wrzenia wody mogły szybko następować mutacje 
i zmiany strukturalne w pierwotnym białku. 
Podobną w metodzie rozumowania do teorii Diraca są teocie 

E d d i n g t o n a i Jor d a n a. Nie będziemy się tutaj nimi 
zajmować, ponieważ nie wnoszą one niczego nowego pojęciowo. 
Mają one jedynie za cel wyjaśnienie obserwowanych koincyden
cji liczbowych, tej którą podaliśmy powyżej i kilku innych 
istniejących w fizyce. 

Ze zrozumiałych względów teorie zakładające nieścisłość pew
nych praw przyrody czy też zmienność pewnych wielkości uzna
wanych dotąd za stale są przyjmowane przez ogól uc:llonych 
z dużą rezerwą a czasem z ostrą i nie zawsze uzasadnioną kry
tyką. Weźmy np. równość (1), chcąc utrzymać ją w mocy, Dirac 
przyjął, że k zmienia się w czasie odwrotnie proporcjonalnie 
do R8 • Po chwili zastanowienia musimy dojść do wniosku, że 
założenie to jest bardzo dowolne: równie dobrze moglibyśmy 
przyjąć że zmienia się prędkość światła lub masa elektronu. 
Założenia te byłyby szokujące, ale przyjęcie, że stała grawitacji 
jest funkcją czasu wcale nie jest bardziej uzasadniorne i oczy
wiste. Z drugiej st!'ony, Einstein tworząc teorię względności 
założył, że prędkość światła wysłanego przez ciało poruszające 
się jest taka sama jak prędkość światła wysłanego przez ciala 
spoczywające. Założenie to podówczas wydawało się również 
czymś bardzo dziwnym i szokującym. 
Powyższe rozważania możemy podsumować następująco: nowe 

i "dziwne" teorie kosmologiczne należy badać bardzo skrupulat
nie i wynajdywać wszystkie efekty przez nie przewidywane, co 
umożliwiloby natychmiastowe porównanie ich z danymi obser
wacyjnymi. Nie można ich j,ednak odrzucać tylko dlatego, że 
modyfikują "uznane" prawa przyrody. 

Czas i metody jego pomiaru 

Zastanówmy się przez chwilę jak mierzymy czas? Każdy na
tychmiast odpowie, że za 'pomocą zegar:a. Ale oo to jest zegar? 
Spotkane w codziennym życiu regary mierzą w ten sposób czas, 
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że "liczą" okresy jakiegoś periodycznie zachodzącego zjawiska. 
Zegar wahadłowy zlicza wahnięcia wahadła, zegarek ręczny -
okresy zwijania i rozwijania się sprężyny. A więc zegarem na
zywamy urządzenie "zliczające" okresy jakiegoś periodycznie 
zachodzącego w nim zjawiska. Ze względu na rodzaj tych zja
wisk zegary możemy podzielić na kilka typów. Zegary waha
dłowe, sprężynowe, czy kwarcowe (zliczają ane drgania kry
ształu kwa11cu) zaliczamy do mechanicznych: zliczają one perio
dyczne zjawiska mechaniczne. 
Możemy sobie wyobrazić innego typu zegary, oparte o zjawi

ska atomowe. Przemiany jądrowe zachodzą ze stalą szybkością, 
moiJemy więc zbudować zegar zliczający pewne zjawiska ją
drowe. 

Zegary takie w istocie istnieją w postaci naturalnej: wiadomo, że 
pierwiastki promieniotwórcze rozpadają się w ten sposób, że co perwien 
określony czas - okres połowicznego zaniku - rozpada się połowa pro
mieniotwórczych atomów. Na tej podstawie oparta jest metoda określania 
Wieku substancji organicznych, w których znajduje się promiem.iotwórczy 
węgiel. Metodą tą posługują się np. archeOilogowie. 

Rozumie się, że przemiany jądrowe są zupełnie innego typu 
niż zjawiska mechaniczne. Nie ma więc powodu, dla którego 
zegary mechaniczne i jądrowe miałyby "chodzić" jednakowo. 
Czas w tych zjawiskach może płynąć różnie! 

Mówimy tutaj o tym dlatego, że np. wiek układu słonecznego 
zootal określony w skali czasu jądrowego i wynosi około 109 lat. 
Czy to oznacza, że Ziemia wykonała w tym czasie l 09 obiegów 
dookoła Słońca? Obiegająca dokoła Słońca Ziemia jest też ze
garem, ale mechanicznym. Zatem, jeżeli te dwa czasy nie po
krywają się ze sobą, to nie ma powodu sądzić, że ilość obiegów 
Ziemi dokola Słońca jest równa wiekowi ukŁadu słonecznego 
w skali jądrowej. 

Interesujący wynik otrzymał M i l n e w swojej "kinematycz
nej teorii względności": zależność czasu "mechanicznego" T od 
"jądrowego" t jest logarytmiczna 

T = talog(t/ta) + ta. 

Współczynniki są tak dobrane, żeby w chwili t = ta oba czasy 
pokrywały się tzn. również T = ta. Z wzoru tego widać, że 
w przeszłości czas jądrowy plynąl wolniej niż czas w skali me
chanieznej. Oznaczałoby to, że Ziemia dokonała znacznie więcej 
obiegów dookoła Słońca niż 109, gdy w skali jądrowej minął 
taki czas. Czas ta musimy zinterpretować jako wiek Wszech
świata w skali jądrowej. Oczywiście w skali mechanicznej wiek 
Wszechświata jest nieskończony! 
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Przypominamy sobi·e, że w kilku modełach kosmologicznych 
mówiło się, że Wszechświat istnieje skończoną iLość CZJasu. 
W świetle powyższego rozumowania nie jest już rzeczą tak 
oczywistą co to znaczy, ponieważ w innej skali czasu można po
wiedzieć, że istnieje on nieskoń•czenie dlugo. 

Oczywiście przyjęcie dwóch różr,).ych skal czasu jest jeszcze 
jednym odstępstwem od przyjętych praw fizyki. 

Wszystkie powyższe teorie kosmologiczne modyfikująoe prawa 
fizyki są rozpaczliwą próbą wytłumaczenia obserwowanych fa
Idów. Kosmologia relatywistyczna nie przeczy np. ·podanym 
koincydencjom liczbowym, ale też w najmniejszym stopniu ich 
nie uzasadnia. Związki pomiędzy ~osmologią i fizyką jądro·wą 
niewątpliwie istnieją, nikt jednak jak dotąd nie podał więzi łą
czącej te dwie najbardziej od siebie odległe dziedziny fizyki. 

KRONIKA 

Życie na Księżycu? 

Przed kilku jeszcze laty niedorzecznością byłoby mówić o życiu na 
Księżycu. Wiadomo bowiem, że właściwie nie ma CJID atmosfery i dlartego 
do jego powierzchni bez przeszkód dochodzi tak bardzo niebezpieczne dla 
żywych organizmów promieniOIWanie kosmiczne o•raz korpuskularne i krót
kofalowe promieniow~nie Słońca. Brak atmosferry powoduje tam również 

· wahania temperatury o około 300°C (podczas południa ]{'si.ężycowego tem
peratura w strefach równi!kowych dochodzi do + 120°C, nocą zaś spada 
do -180°C). Na powierzchni Księżyca spełnione są więc wszystkie wa
runki idealnego sterylizatora. 

Jednak obserwacje promieniowania ciepłnego wykonane w obszarze 
fal radiowych wykazały, iż te wielkie wahania temperatury ograniczają 
się tylko do poWierzchownej warstwy, której grubość nie przekracza killru 
milimetrów. W gllębszych natomiast warstwach amplituda wahań gwał
townie się zrnnie!:sza i termomet•r umiesz•czorny na glębokości jednego 
metra nie wykazalby już, czy na powierzchni Księżyca jest dzień czy 
też noc. Na tej bowiem głębolkości temperatura stale wynosi -34°C i nie 
ulega większym wahaniom do głębokości Itiolkudziesięciu metrów. Wpraw
dzie w tak niskiej temperaturze nie może rozwijać się życie, to jednaJk: 
niektóre ziemskie bakterie i prrymitywne rośliny mogłyby przetrwać przez 
wiele lat. 

O tym, czy pod powierz-chnią Księżyca znajdują się jakieś ślady życia, 
nie powiedzą nam obserwacje wykonane przez największe nawet tele
skopy. Mimo to nie musimy wcale czekać, aż pierwszy as.trornauta wylą
duje tam i przywiezie na Ziemię próbki materii księżycowej. Niektóre 
bowiem cząstki tej materii już dziś prawdopodobnie mamy w ręku. Nie 
idzie tu oczywiście o tektyty, których pochod1lenie jest nadal sporne. 

, Dużo lepszyrrni posŁańcami jest pil"zypuszczalnie pewna grupa meteocytów 
kamiennych, zwanych chondrytami. 

Na powierz-chni Księżyca jest mnóstwo wielkich kraterów, z Mórrych 
Większość prawdopodobnie powstała na skutek spadku innych ciał. Miało 
to miejsce w:tedy, kiedy Księżyc na swej drodze zderzył się z jatkimiś 
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ciałami obiegającymi Slońce (meteoryty, komety lub zatlątkane plane
toidy), a zderzenia takie musiały mieć katastrofalne następstwa. Wów
czas bowiem ogromna ilość materii księżycowej została odrzucona w prze~ 
strzeń koomiczną *) i osiągnęła prędkość ucieczki (2,4 km/sek). Cząstki tej 
materii zaczęły sarnodzielnie obiegać Słońce, oczywiście do czasu, aż je 
sila przyciągania naszej planety nie przechwyciła. Objętość marterii wy
rzuconej w przestrzeń kosmiczną przy powstawaniu kraterów tej Wiel
kości co Kopernik lub Tycho jest1>gromna, wynosi bowiem okole 1000 km3• 

Niedawno znany chemik amerykański G. U re y wystąpi! z przypusz
czeniem, że meteorytami mogącymi mieć księżycowe pochodzenie są 
węgliste chondryty, których wiek nie przekracza kilku milionów lat 
(Urania, 1963, nr 9). Meteoryty zawierające metale (przeważnie żelazo 
i nikiel) lub inne meteoryty kamienne są dużo starsze, gdyż wiek ich 
szacuje się na 10~-109 lat. Natomiast węgliste chondryty, zawierające 
związiki krzemu oraz widoczne ślady węglowodoru i wody, nie !prze
bywały w przestrzeni kosmicznej dlużej niż 106-107 lat. 

Kolebką meteorytów żelaznych są prawdopodobnie planetoidy, któ
rych orbity znajdują się między Marsem a Jowiszem. Pom1ędzy pla
netoidami dochodzi do częstych zderzeń, na skutek czego rozpadają się 
one na mniejsze części. Siły grawitacyjne wielkich planet mogą zakłócać 
ich orbity i zbliżać je do Słońca, co z kolei prowadzi do spotkania z naszą 
planetą. Prawa mechaniki nieba wykazują jednak, że do tego konieczny 
jest oikres czasu rzędu 108-10' lat. Wiek chondrytów wynosi zaś tylko 
1-10 milionów lat, stanowczo więc jest za krótki i dlatego ich kolebki 
należy szukać bliżej Ziemi. A zatem jest bardzo prawdopodobne, że 
węgliste chondryty są właśnie cźąstkami materii, która opuściła skorupę 
Księżyca przed kilku milionami lat. 

W r. 1965 grupa uczonych amerykańskich (O rr o, W i k s t r o m i B ar g
h o o r n) stwierdziła za pomocą analizy widmowej, iż próbki węg~listego 
chondrytu zawierają związki organiczne, zwane prlstan i phytan (skład
niki chlorofilu). Obecność tych związków w próbkach badanego chon
drytu trudno wyjaśnić ziemskim pochodzeniem i przypuszcza się, iż przy
wędrowały one w meteorycie spoza Ziemi. Ponieważ badany choodryt ma 
"nieznaczny" wiek, przeto możliwe jest jego księżycowe pochodzenie. To 
zaś Świadczyłoby, że ślady chlowfilu i innych z,wiązków organicznych do 
niedawna jesZICZe znajdowały się pod powierzchnią Księżyca (a może 
i dziś się tam jeszcze znajdują?). 

Z niczwykle śmiałą hipotezą wystąpił ostatnia Z. Kop a l, znany 
astronom z Uniwersytetu w Manchester (prof. Kopal jest z pochodzenia 
Czechem). Według tej hipotezy życie na Ziemi nie musiało powstać samo
dzielnie, lecz mogło być przyniesione z Księżyca. Było to możJiwe w okre
sie, gdy znajdowal się on bardzo blisko naszej planety. Z obliczeń H. G er
s t e n kor n a wynika, iż mial o to miejsce dwa i pól miliarda lat temu, 
kiedy Księżyc byl oddalony od Ziemi o niecale dwie jej średnice (Ura
nia, 1965, nr 5). Z rozważań Gerstenkorna wynika ponadto, że kiedyś 
Księżyc byl samodzielną planetą i dopiero został przez Ziemię przechwy
cony. A zatem życie na naszą planetę mogło być za jego pośrednictwem 
przyniesione z przestrzeni międzyplanetarnej lub nawet z przestrzeni 
międzygwiezdnej. 

(Wg 'Rise Hvezd, 1966, nr l) 
St. R. Brzostkiewicz 

*) por. artykuł A. Marksa na str. 132. 
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Aktywność słoneczna i promieniotwórczy izotop węgla 

Powiązanie zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi z aktywnością 
słoneczną ma najcz.ęściej cllaxakter czysto statystyczny i nieraz trudno 
odnaleźć jakieś przyczynowe wyjaśnienie obserwowanych korelacji. Nie 
bardzo wiemy na czym polega np. związek zmian klimatycznych lub 
grubość rocznych przyrostów drzew z ilością plam na Słońcu. Wiemy, że 
takie 'korelacje występują w nielctórych okolicach Ziemi, ale co jest ich 
przyczyną - trudno zbadać. Znacznie lepiej orientujemy się w przyczy
nowym powiązaniu stanu jonosfery i pasów radiacyjnych oraz zmian 
natężenia promieniowania lwsmicznego z aktywnością Słońca. Ta ostatnia · 1 
zależność znalazła dość ciekawe uzupełnienie obserwacyjne w ostatnich 
czasach dzięki zwróceniu uwagi na zawamość promieniotwórczego izotopu 
węgla w drzewach. 

W uniwersytecie w Yale w USA istnieje ośrodek zajmujący się spe
<:jalnie badaniem tego izotopu oznaczanego C14 • Jeden z pracowników tego 
ośrodka M i n z e S t u i v er zająl się zbadaniem wieku iglastych drzew 
rosnących w górach Santa Catalina na wysokości około 2000 m. Wiek 
tych drzew można łatwo zmierzyć przez policzenie ilości słojów; cho
dziło o sprawdzenie, czy zawavtość izotopu węgla w każdym słoju jest 
identyczna, a więc czy nie popełnia się większych błędów •przy ocenie 
wieku innych drzew, których słoje nie są policzone, a których czas egzy
stencji wylicza się z zawartości cu. Okazało się, re występują silne wa
hania w zawartości tego izotopu w poszczególnych słojach, wahania o cy
kliczności U-letniej. Wahania te występują w okresie 1687-1951 r., gdyż 
tyle lat rosło badane drzewo, a jest to jednocześnie okres czasu, w którym 
już dość dobrze były obserwowane plamy słoneczne. 

Ciekawą cechą tych cyklicznych wahań jest to, ~e są one odwrotne do 
wahań ilości plam. W okresie maksimum w komó1<kach oclidada się mniej 
węgla niż wtedy gdy tarcza sloneczna jest czysta. 

Ponieważ nie znamy mechanizmu, któryby 'PQWod<JIWał to, że radio
aktywny węgiel może być pochłaniany silniej lub słabiej, należy przy
pusz;czać, że we wszysilkich tych latach był on Jednakowo intensywnie 
absorbowany przez żywe komóvki drzewa, ale było go raz mniej raz 
więcej w powietrzu - ściślej w dwutlenku węgla, którym rośliny oddy
chają. Powiązanie zmiennej ilości C 14 z aktywnością Słońca wydaje się 
natomiast zupełnie proste i byloby jednym z lepiej zrozumiałych zjawisk 
tego typu. 

Atomy węgla radioaktywnego powstają ze z;derzeń protonów obdarzo
nych wielkimi energiami z jądrami atomowymi azotu. Te wysoko ener
getyczne protony to po prostu promieniowanie kosmiczne wpadające 
w naszą atmosferę. Ich reakcja z jądrami azotu dostarcza węgla 14. 
Jeżeli tak jest, należałoby wobec tego przypuszczać, że ilość tych proto
nów musi zależeć od stanu Słońca. Tak jest istotnie. Kiedy na Słońcu 
jest dużo plam i pojawiają się rozbłyski, w przestrzeń wyrzucona zostaje 
całymi pękami plazma koronalna, niosąca ze sobą po.le magnetyczne. 
Te dość silne pola ekranują Ziemię i utrudniają docieranie do niej pro
mieni kosmicznych. Jest to tZlW. efekt For b u s h a. W czasie minimum 
nic nie przeszkadza temu, żeby promieniowanie docierało do Ziemi, wię
cej protonów wpada w naszą atmosferę, więcej też PQIWStaje jąder ato
m u C14 • 
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W ta:ki prosty sposób Wląze się cykl aktywności słonecznej z izoto
powym skladem chemicznym komórek roślin. Ale trzeba pamiętać, że 
jest to dopiero jedna obserwacja. Ladnie pasująca do teorii, ale czy nie 
z-modyfikują tych wnioslków następne pomiary? 

Jan Mergentaler - Wrocław 

Supernowa w NGC 4753 
W dniu 18 czerwca 1965 r. ptrof. L. Ros i n o z Obserwatorium w Asia

go od'kryl supernową w galaktyce NGC 4753 w gwiazdozbiorze Panny. 
Jej jasność w chwili odkrycia wynooila 13m,5 (fotogr.). Prof. Rosino po
dal równi,eż współrz-ędne supernowej. W dniu 22 czerwca gwiazdę tą 
obserwował Milas A n t a l w Obserwatorium na Skalna te Pleso, po
dając równocześnie dokladine współrzędne (epoka 1950,0): 

Q. = 12h49Dl41S,95 i 13 = -0(}0 54'31",6 
Porównanie zdjęć wyJkonanych tuż po wybuchu supernowej re zdjęcia

mi z palomarSkiego "Atlasu nieba" (zdjęcia nr 1578 z dn. 15/16 marca 
1956 r.) wykazało, że w tym miejscu jeiSt słaba gwiazda o jasności 18m. 
Stało się jasne, że "supernowa" okazała się tylmo "nową".*) 

Tymczasem po dokl:adnym zbadaniu obiektywów, przez jakie dokony
wano zdjęć oraz po wykonaniu dalszych fotografii, okazało się, że słaba 
gwiazda na kliszach palomarslki,ch z r. 19'56 ma wspólrz,ędne (19'50,0): 

(L = 12h49Dl42R,32 i 13 = -00°54'25",6 
różne o os,37 i 6",0 od współrzędnych supernowej. Aby oba obiekty uwa
żać za ten sam, nalerlaloby przyjąć ruch własny: f-La= 08,040 i fLa = -0",64, 
co wydaje się !bardzo mało prawdopodobne przy tak małej jasności gwia
zdy. Poza tym !Prof. Rosino doszedł na podstawie dalszych fotografii 
w Asiago do wniosku, że mamy do czynienJa jednak z d:woma różnymi 
gwiazdami. 

Widmo jej uzyskał 23 czerwca dr R. B ar b o a przez 48-calowy re
flektoc Obserwatocium Asiago. Bylo ono podobne do widma superna.
wych ty~pu I parę dni po maksimum, z charakterystyczną linią absorp
cyjną o długości fali 6150 A. Odkrywca stwierdził wahania jasności 
w granicach 12m,5-13m,3 w okresie od 22 do 29 czerwca. Był to rzadki 
przypadelk, gdy sup~nowa pojawiła się blis,Jm (perspektywicznie!) gwiaz
dy należącej do naszej Galaktyki ... 
(Wg tłise Hvezd 1965, nr 12) Janusz Samojlo 

Zmiany w nomenklaturze Księżyca 
Nomenklatura utworów na powierzchni Księżyca pochodzi z XVII 

wieku; system nazewnictwa dla łańcuchów górskich zaproponował J. H e
we li usz w r. 1647, a dla kraterów i mórz- G. B. Ri c ci o l i w r. 1651. 
Pewien postęp w tej dziedzinie zrobi! J. H. M a d l er w r. 1837, który 
dla małych kraterów leżących w okolicy wielkich WIPTOWadzil oznaczenia 
litevowe (TI!P.: Posidonius A, Posidonius B itd.). Jedna:k w XIX i na po
czątku XX wieiku w nazewnictwie księżycowym powsta~o duże zamiesza
nie, ponieważ wielu badaczy bez porozumienia wprowadzało na mapy 
Księ~yca nowe nazwy. Dopiero Mary A. B l a g g o w a i K. M ii 11 er 
zajęli się uporządkowaniem tego ohaosu, zestawiając jednolitą nomen
kla:tul'ę utworów księżycowych, co opublikowane wstało w formie lkata
logu i atlasu. System ten wstał przyj-ęty przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną w r. 1932 i stosowany był 'bez zmian do r. 1964. 

*) patrz: Urania 1966, nr l, str. 17. 



URANIA 149 

W ostatnich jednak latach selenografia zrobiła tak duże postępy, że 
system Blaggowej i Muliera też wykazywal pewne braki i niedociągnię
-cia. O ich właśnie usunięciu rozważano na XII Kongresie Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej, który odbyl się w r. 1964 w Hamburgu. Pod
komisja Nomenklatury i Kartografii Księżyca doszla do wniosku, iż sy
stem Blaggowej i Muliera powinien być zachowany, lecz koniecznie na
leży zmienić niewygodne lub dwuznaczne nazwy. Odrpowiedni projekt 
w tym kierunku podal D . W. G. Ar t h u r z Księżycowego i Planetar
nego Laboratorium Uniwersytetu Arizońskiego (Arthur jest współpra
cownikiem prof. G. P. Ku i per a). Projekt ten został przez Międzyna
rodową Unię Astronomiczną przyjęty, a wprowadza on w nomenklatu
rze Księżyca następujące zmiany: 

l) Male kratery położone wewnątrz wielkich kraterów nie mogą mieć 
własnych nazw (np.: Ptolcmeusz A leżący wewnątrz Ptolemeusza 1) i dla
tego należy zmienić własne nazwy na oznaczenia literowe trzech krate
rów: Horrocks polożony wewnątrz Hipparcha, Heli - wewnątrz Desla
dresa i Fabricius - wewnątrz Janssena. 

2) Nie mogą mieć różnych nazw dwa bardzo bliskie kratery (np.: Mes
sier i Pickering W. H .), gdyż prowadzi to do dwuznaczności w nazew
nictwie utworów oznaczonych literami. 

3) Muszą być sprostowane takie przypadki, kiedy między dużym kra
terem z własną nazwą a malym kraterem oznaczonym literą leży krater 
o innej nazwie (np.: między kraterem Hainzel a kraterem Hainzel P 
polożony jest krater Mee). 

4) Należy usunąć inicjały w nazwach kraterów, jak np.: Pickering 
E. C. i Pickering W. H. (według pkt. 2 Pickering W. H. został pl-zemia
nowany na Messier A, natomiast Pickering E. C. będzie się poprostu 
nazywa! Pickering). 

Dalsze zmiany wynikają z postanowień Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej z r. 1961, wedlug których należy konsekwentnie stosować okre
ślenia łacińskie zamiast angielskich, jak to dotychczas praktykowano 
w stosunku do następujących utworów topograficznych: 

Polskie 
oznaczenie 

szczelina, bruzda 
uskok, ściana 
dolina 
góra 
lańcuch górski 

.\ 
rille 

Angielskie 
oznaczenie 

faul, wall 
valley 
mount 
mountains 

Łacińskie 
oznaczenie 

rima 
rupes 
vallis 
mons 
montes 

Ponadto rozszerzono nomenklaturę Księżyca przez nadanie na?JW bez
imiennym kraterom położonym w brzegowych partiach jego tarczy. Pod
czas bowiem opracowywania rektyfikowanego atlasu Księżyca (Rectified 
Lunar Atlas 2) okazało się, że w pasie brzegowym znajdują się rozlegle 

1) Na niektórych nowszych mapach Księżyca krater Ptolemeusz A nosi 
nazwisko B. L y o t a (1897-1952), wybitnego astrofizyka francuskiego. 

2) Patrz notatka pt. Kotliny księżycowe ("Urania", 1964, nr 11, str. 309). 
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obszary, na których leżące utwory nie mają jeszcze namv. Czytelników 
Uranii ucieszy zapewne wiadomość, iż jeden z kraterów położonych 
w pólnocno-wschodnim kwadrancie tarczy Księżyca otrzymał nazwisko 
prof. Tadeusza B a n a c h i e w i c z a (1881-1954), wybitnego astronoma 
polskiego. W ten sposób ilość "polskich" kraterów na Księżycu zwięk
szyła się do siedmiu, dotąd bOIWiem było ich tylko sześć: Kopernik, He
weliusz, Witelo, Lubieniecki, Dembowski i Skłodowska-Curie (ten ostat
ni polożony jest już na odwrotnej stronie Księżyca). 
(Wg Kosmicke rozhledy, 1965, nr 3). 

St. R. Brzostkiewicz 

Zebranie informacyjne ośrodków kopernikowskich w Toruniu 

Dnia 10 grudnia 1965 r. odbyła się w Muzeum Pomorskim w Toruniu 
konferencja przedstawicieli ośrodków naukowych Torunia, Olsztyna 
i Krakowa. Narada ZJorganizowana przez Toruńskie TorwMzystwo Nauko
we pod przewodnictwem prof. dr Mariana Biskupa, poświęcona była 
przedyskutowaniu i skonfrontowaniu zamierzeń i prac przygotowaw
czych do obchodów jubileuswwych 500-lecia urodzin Mikołaja Koper
nika, których Toruń będzie głównym ośrodkiem. 

W Toruniu porwolano przy Towarzystwie Naukowym komisję koperni
kowską, w !której ramach działa od dłuższego już czasu kilka grup robo
czych zajmujących się badaniami naukowymi, przygotowaniem i szkole
niem prelegentów i popular.yzatorów, przygotolwywaniem wydawnictw 
jubileuswwych itp. Towarzystwo Naukowe og:tosilo *) konkurs na pracę 
o Koperniku i wkrótce ma zamiar wydać kilka pozycji naukowych po
święconych czasom kopernikowskim na Pomorzu, następnie cykl popu
larnych prac p.n. "Biblioteka Kopernikowska" oraz krilka albumów. 

Powstały niedawno w Olsztynie wojewódzki Komitet obchodów koper
nikowskich również podjął już dość szeroko zakrojone prace nad przy
gotowaniem szeregu publi1kacji naukowych i popularnych dotyczących 
działalności Kopernika na Warmii*). 

Zaawansowane są również prace nad przygotowaniem tzw. Szlaku K<>
pernikowskiego i :zJWiązana z tym konserwacja znajdujących się na nim 
zabytków. 

Przedstawici~ Sekcji Kopernikowskiej Folskiego Towarzystwa Przy
rodników - dr Janusz Pagaczewski - opowiedział licznym zebranym 
o niedawnym założeniu Sekcji oraz wspomniał o jej pracach i zamierze
niach na najbliższą przyszłość. 

Przedyskutowano róWinież powstalą w Tommiu koncepcję wielkiego 
Muzeum Milkolaja Kopernika, które ma być zalo.Wne w Toruniu w dwóch 
domach połącwnych przy ul. Kopernika, tj. w odrestaurowanym już 
domu pod numerem 17 oraz w sąsiednim, k,tóry byłby do tego celu dosto
sowany. Ma rt;o być Muzeum obrazujące życie Kopernika na tle epoki, 
a zarazem stanowić zalążek placówki badawczej nad życiem i działal
nością Wielkiego Astronoma i humanisty polskiego. 

Janusz Pagaczewski- Kraków 

•) patrz pop>rzedni n111mer Uranii (pr.zyip. Red.). 
*) W druku znajduje się m. in. praca autora artykułu - dr Janusza 

Pagaczewskiego pt. "Obsel'!Watorium Mikołaja Koper:nika, Dokumenty 
i Mity" przYIIlosząca szereg nowych przyczynków do działalności Astro
noma na Warmii (przyp. Red.). 
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KRONIKA HISTORYCZNA 

Grób Kopernika 

Do wielu niewyjaśnionych momentów życia Mikołaja Kopernika trzeba 
dodać jeszcze jeden: poohOIWanie ciala wielkiego astronoma w katedrze 
fromborskiej. Według pows:rechnej opinii kopernikologów i jakby wska
zywało na to miejsce wmurorwania płyty pamiątkowej przez biskupa 
Marcina ·K!'omera w roku 1581 - Kopel'nik pochorwany zootal między 
drugim ołtarzem od strony poludniowej a wejśc<iem do kaplicy Szem
beka. Podczas prac dokonywanych przy budowie kaplicy tablica krome
rowska uległa zniszczeniu. W zastępstwie tej tablicy, w roku 1735 wy
konano płytę pamiątkową ku czci Kopernika i umieszczono ją na filarze 
najbliższym luku tęczowego od strony północnej, gdzie znajduje się do 
dzisiaj. 

W 1802 roku, dwaj członkowie Warszawskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk - Tadeusz Czacki i Marcin M o l ski - odbyli podróż 
naukową do grobu warmińskiego astronoma. Po dokonaniu wizji lokalnej 
napisali oni do Jana Śniadec-kiego. Oto fragmenty listu: 

"W drodze naszej, przedsięwziętej dla zebrania pamiątek zgasłej ojczy
zny, szukaliśmy także Kopernika pomników. Odkirycie nasze chociaż male, 
składamy i z naszej chęci i z woli Zgromadzenia przy tym, który rozbiór 
dziel jego z opisem życia przedsięwziął. ( ... ) Stanęliśmy we Frauenburgu; 
idąc do świątyni gdzie Kopernika zwłoki spoczywają, powtarzaliśmy jego 
imię ( ... ) Weszliśmy do kościoła, przy ołtarzu do jego kanonii przywią
zanym leży grobowy kamień, w części zakryty marmurowym gankiem, 
otaczającym środkowy ołtarz kościelny. Sfery niezgrabnie WYrYte i litery 
NicoZ okazywały miejsce spoczynku szanown_ych szczątków. Pozwolila 
zazna kapitula, w której składzie równa jest uprzejmość jak gorliwość 
o stawę wspólnego narodu, usunąć przeszkody. Po wymyciu kamienia 
znaleźliśmy litery NICOL ... COP ... US; w drugim wierszu Obiit AN ... M ... 
Inne litery byly wytarte. Zdjąwszy tedy kamień byliśmy przytomni ko
paniu ( ... ) znaleźliśmy ty~ko nadgniłych kości kawałki; zlożyla ich część 
u siebie kapitula, a pięć cząstek nam dając wydala razem i uroczyste 
na nie przez podpisy pierwszych prałatów świadectwa. My dwaj· mamy 
dane te pamiątki. Fosylamy do świątyni w Fulawach jedną cząstkę 
a dwie odwozimy Zgromadzeniu ( ... )". 

Tyle list Czackiego i Molskiego. Zanim poruszymy najistotniejszą dla 
nas sprawę, o której w liście jest mowa, konioczne są pewne wyjaśnie
nia natury ogólnej. List daje wyobrażenie o randze poszukiwań prowa
dzonych przez obydwu uczonych, jak również ilustruje pewnego rodzaju 
tendencję ku mitologiz.owaniu postaci Kopernika. Wydaje się, że podsta
wową przyczyną tej mitologizacji bylo bezkrytyczne przyjmowanie wszel
kich informacji o Koperniku. Właśnie i w tym przypadku, gdy przyje
chali nasi uczeni do Fromborka, zastanawia mimo ogromnej żarliwości 
badawczej tenże brak krytycyzmu. Nie dziwmy się jednak dramatycz
nemu stylowi listu, jego patetycznym sformułowaniom. Folska znajdo
wala się w rozbiciu. Odnalezienie grobu Kopernika stanowilqby wtedy 
również symboliczny akt ocalenia ojczystej przeszłości, tej najwspanial
szej, bo jaśniejącej na szczytach geniuszu. Dowiadujemy się dalej, że 
Czacki oznajmił sekretarzowi kapituły fromborskiej B l u d a owi, iż wy
czytał w ja'kiejś księdze, że do grobu Kopernika złoiŻono przyrządy astro
nomicz.ne d!la uŁatwienia ro:z;poznania zwłok. Po tym oświadczeniu Czac-
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kiego płytę podniesiono, ale narzędzi żadnych nie bylo. Jednakże calość 
poszukiwań uznano za wielki sukces i rozeszla się wieść o odnalezieniu 
kości Kopernika. 

"Alas!" - jakby powiedział Hamlet; późniejsze badania, bardziej dro
biazgowe i wnikliwe wykazaly, re płyta, którą Czacki i Molski uznali 
za płytę grobu Kopernika, kryla prochy założyciela Fromborka biskupa 
Henryka F l e m i n g a i jego to szczątki uznano za narodowe relikwie. 
Tak więc sprawa odnalezienia rzeczywistego grobu Kopernika staJa się 
znów aktualna. 

W 1939 roku, nie wiadomo dokladnie dlaczego, czy to w trakcie robót 
technicznych, czy też specjalnie w celach poszukiwawczych, Niemcy zro
bili wykop między wejściem do kaplicy Szembeka a drugim ołtarzem 
od strony południowej. W Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 
znajduje się seria zdjęć przeclstawiaj_ących różne fazy dokonywania wy
kopu. Na jednym z tych zdjęć bardzo wyrażnie widnieje ludzki szkielet. 
Jak "chodzą słuchy" szczątki te wysłano do Króle'Wca dla dokładnej ana
lizy. Chodziło zape'Wne o ustalenie czasu znalezisk, plci, wieku itp. 

Ironia, siostra życiorysu Kopernika, znów zaciemniła sprawę. W tym 
samym roiku, wkrótce po wysłaniu szczątków, wybuchła II wojna świa
towa; wszystko przepadło. Można więc powiedzieć, że najsławniejszy 
Polak nie ma swego gmbu, lub, że jego pomniJciem jest olbrzymia from
borSika katedra. 

Czy szczątki widniejące na zdjęciu to szczątki Kopernika? Czy do 
Królewca wysłano cąly szkielet, czy też tylko część? To pierwsze pytania, 
które się nasuwają. W związku z tymi wątpliwościami Muzeum Koper
nika we Fromborku wyst,ępuje z bardzo cenną inicjatywą: wszczęcie na 
nowo poszukiwań grobu Kopernika. Oto jak przedstawiają się w skrócie 
zadania wynikające z tej inicjatywy: trzeba ustalić, w jakim celu zro
biono wykop w katedrze i kto brał w tym udział. Powtórne spenetmwa
nie rejonu, w którym przypuszczalnie mogą spoczywać kości, dla spraw
dzenia czy znajduje się tam szkielet, a potem w zależności od rezultatu 
podjęcie następnych kroków. Do poszukiwań należy zmobilizować wszel
kie dostępne środki, jakimi dysponuje współczesna nauka. Badania do
tyczące poszukiwań grobu wielkiego uczonego powinny :wstać włączone 
do zespołu badań kopernikowskich, zatwierdzonego przez Komitet Ob
chodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. 

Stefan Polom - Olsztyn 

KRONIKA PTMA 

"WCZASY POD GWIAZDAMI" 

Zarząd Główny PTMA uprzejmie zawiadamia, iż podejmuje organiza
cję turnusu obserwacyjnego p. n. WCZASY POD GWIAZDAMI w okresie 
od 8 do 20 sieJ."IPnia bieżącego roku, w Niepołomicach, pow. Bochnia, woj. 
krakowskie. Turnus obserwacyjny będzie mial charakter szkoleniowy i tu
rystyczno-wypoczynkowy. Dla uczestników do dyspozycji na miejscu za
miejska stacja Astronomiczna PTMA Oddziału Krakowskiego, wyposażona 
w pomoce i narzędzia astronomiczne. C e l e m z a s a d n i c z y m t u r
n u s u j e s t przy g o t o w a n i e u c z e s t n i k ów d o s a m o d z i e l-

' 
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n ej pracy o b ser w a c y j n ej. Zajęcia prowadoone będą pod kie
runkiem doświadcwnych obserwatorów. 

Z atrakcji turystycznych wymienić należy Królewski Zamek Lowiecki 
w Niepołomicach, rezerwat żubrów w Puszczy Niepołomickiej, możliwość 
zwiedzenia Salin Wielickich, Obserwatorium Astronomicznego UJ na 
Forcie Skala, i in. 

Zakwaterowanie uczestników - na koszt PTMA w Schronisku Szkol
nym PTSM w Niepołomicach. 

Przejazdy i wyżywienie - na koszt własny uczestników - możli
wość całodziennego wyżywienia w restauracjach miejscowych w cenie 
25-35 złotych dziennie (śniadania, obiad, kolacja). Ilość miejsc ogra
n i c z o n a. 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Biuro ZG PTMA w Kra
kowie, Solskiego 30/8, telefon 538-92, d o d n i a 30 c z er w c a b r. 

Jeśli chcesz pożytecznie i milo spędzić urlop w koleżeńskim gronie 
milośników gwiaździstego nieba, nie zwlekaj - oczekujemy na Twoje 
zgłoszenie. Zarząd Główny PTMA 

OBSERWACJE 

Aktywność Słońca w 1965 roku 

Obecny cykl aktywności słonecznej będzie zdaję się nieco inny od 
poprzedniego. Według niektórych prognoz winien on być bardw niski 
z czym wiążą się nadzieje na ocieplenie klimatu w tym okresie, ale ani 
jedno ani drugie przypuszczenie nie są zbyt pewne. Niewątpliwie jednak 
na razie wzrost aktywności Słońca nie był w minionym roku tak szybki 
jak w cyklu XIX. 

Obserwacjami Słońca zajmowało się w roku 1965 dwóch pracorwników 
Obserwatorium Wrocławskiego i 14 miłośników. Najwięcej obserwacji ze
brali E. G r z y b i T. K a l i n o w ski. W surnie obserwowano w 343 
dniach czyli mniej niż w r. 1964, ale i tak dużo, jeżeli przypomnimy sobie 
jak mało pogodnych dni było w tym roku. Obserwatorami byli: 

-
Nazwisko l Miejsce obserwacji l k 

l 
ilość dni 

l 
R. Brzostkiewicz Dąbrowa Górnicza 0.87 148 
B. Czerlunczaklewicz Kraków 1.04 58 
E. Grzy'b Radom 1.21 248 
J. Jakirniec Wrocław 0.84 30 
J. Kazimierowski Kalisz 0.72 137 
T. Kalinowski Myślenice 0.86 236 
A. Klimek Chorzów 0.69 

l 
109 

Z. Kordylewski Wrocław 0.64 146 
J. Pagaczewski Kraków 1.24 67 
A. Romański Czeladź 1.59 100 
J. Samojlo Legnica 0.94 151 
L. Szymańska Dąbrowa Górnicza 1.12 93 
W. Szymański Dąbrowa Górnicza 1.00 164 
J. Terenda Chorzów 0.61 41 
J. Ułanowicz Ostrowiec Swiętokrzyski 0.88 

l 
138 

J. Wieczorek Grodziec 0.74 101 
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O tym, że aktywność Słońca wolno rośnie świadczy m. in. to, iż pra
wie piąta część dni w roku była takich, kiedy nie widziano ani jednej 
plamy na tarczy słonecznej. Niewiele też wzrosła średnia roczna, która 
wypadła równa: · · 

R = 13.6 

Dzięki temu też niewiele różni się od zeszlorocznego wykres lic2lb Wol
fa, na Mórym widać t}'ll'ko dwa oNresy kiedy liczby te były większe od 50. 
Było to w drugiej polowie maja i na początku października. W miesią
cach tych wystąpiły dość duże grupy plam o powiel"Z(:hniach 510 i 542 
milionowych powierzchni pólkuli słonecznej, a więc większych niż maksy
malne powierzchnie osiągnięte przez grupy plam w r. 1964. 

Jan Mergentaler- Wrocław 

NOWOSCI WYDAWNICZE 

Rocznik astronomiczny na 1966 r. 

Rocznik As-tronomic.z.ny w języku polskim wydawany jest przez Insty
tut Geodezji i Kartografii w Warszawie, a redagowany jest przez Kole
gium Autorskie pod przewodnictwem prof. Felicjana Kęp i ń ski e g c. 
Milośnicy astronomii, którzy w szerszym zakresie prowadzą obserwacje 
i którym nie wystarczają informacje poda-wane w Kalendarzu Astrono
micznym "Uranii", mogą znaleźć w Roczniku wiele pożytecznych dla · ie
bie danych. 

Na str. od 4 do 19 zamieszczone są dane dotyczące położenia Słońca 
i Księżyca na niebie, m. in. współrzędne równikowe tych najjaśniejszych 
ciał niebieskich, a w przypadku Księżyca podane są także momenty 
wschodu, górowania i zachodu w Warszawie; momenty wschodu i za
chodu Słońca podane są w oddzielnej tablicy na str. 22. Ponadto w spe
cjalnych tablicach na str. 23 i 24 można =aleźć poprawki pozwalające 
obliczyć dokładne momenty wschodu i zachodu Słońca i Księżyca w in
nych miejscowościach w Polsce. 

Dane dotyczące planet znajdą czytelnicy na str. od 25 do 28, a w szcze
gólności na str. 25 zamieszczony jest bardzo pożyteczny wyNI"es momen
tów wschodów i zachodów Słońca oraz pięciu najjaśniejszych planet, 
pozwalający ustalić widoczność planet na każdą noc w roku. Na str. 29 
omówione są wszystkie zaćmienia przypadające w 1966 r., a w przypadku 
zaćmień widocznych w Polsce podane są dokładne momenty poszczegól
nych faz. 

Znaczną część Roc2'111ika (str. 31-78) zajmują dokładne pozycje ja
śniejszych gwiazd oraz inne tablice potrzebne do redukcji obserwacji 
i interesujące raczej tylko fachowców. Ale już od str 79 znajduje czy
telnik liczne tablice pomocnicze służące np. do zamiany czasu średniego 
słonecznego na gwiazdowy i odwrotnie, miary stopniowej kąta na cza-
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sową i odwrotnie oraz inne, jak np. tablice współczynników we w:rorach 
interpolacyjnych Stirlinga, Bessela i Newtona. Na str. 88 podane są teil 
wszelkiego rodzaju stale astronomiczne i geodezyjne oraz niektóre stale 
matematyczne. 

Str. d 89 do 101 zawierają szczegółowe objaśnienia i przyfidady, które 
nie tylko ułatwiają poslugiwanie się Rocznikiem, ale także pozwalają zro
zumieć i przyswoić sobie wiele pojęć astronomicznych. 

W Roczniku na 1966 r . szczególnie cenną pozycję stanowi zamieszczony 
na końcu arty'kul prof. Kępińskiego dotyczący obliczania przebiegu za
ćmienia Słońca. Czytelnik dowiaduje się, w jaki sposób oblicza się do
kładne momenty poszczególnych faz zaćmienia, jakimi danymi trzeba 
dysponować i jakimi wzorami należy się posłużyć. Artykul napisany jest 
w związku z przypadającym 20 maja obrąC'Zik:owym zaórnieniem Słońca, 
w Polsce widocznym jako częściowe. Na przykładzie tego zaćmien1a 
autor przedstawia szczegółowo cały skomplikowany proces wszystkich 
obliczeń. Ponadto na str. 107 podany jest schematyczny wykres prze
mieszczania się tarczy Księżyca na tle tarczy Słońca, tak jak to będzie 
widoczne w Warszawie. 

Cena zl 45,-, adres Redakcji: Instytut Geodezji i Kartografii, Warsza-
wa, ul. Jasna 2/4. G. Sitarski 

PRZYP. RED.: W czasie druku z żalem dowiedzieliśmy się, że prof. Kę
piński zmarł nieoczekiwanie w dniu 9 kwietnia br. W najbliższym czasie 
"URANIA" opublikuje wspomnienie pośmiertne o Zmarłym. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Maj 1966 r. 

W tym miesiącu przypadają dwa zaćmienia, obydwa widoczne w Pol
sce: pólcieniowe zaćmienie Księżyca 4/5 maja i obrąc:zJkowe zaćmienie 
Słońca 20 maja, w Polsce widoczne jako częściowe. Dokładne dane do
tyczące obydwu zaćmień podajemy pod odpowiednią datą (na podstawie 
Rocznika Astronomicznego Instytutu Geodezji i Ka11tografii w Warszawie). 

Rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem We
nus, a znacZiilie słabszego Saturna odnajdziemy w tym samym czasie na 
granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika. 

Jowisz widoczny jest wiecwrem jako jasna gwiazda na granicy gwia
zdozbiorów Byka i Bliźniąt; za pomocą lunety możemy obserwować cie
kawsze zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza. 
Przez lunetę także możemy odnaleźć Urana, któcy widoczny jest w pierw
szych godzirnach nocy w gwiazdozbiorze Lwa. 

Neptuna odnajdziemy za pomocą silniejszej lunety w gwiazdo:z.biorze 
Wagi, a Pluton przebywający w gwiazdo:z.biorze Lwa dootępny jest tY'lko 
pr:z.ez wielkie teles'kopy. Merkucy i Mars są niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy też obserwować dwie planetoidy okolo 
11 wielkości gwiazdowej: Nysę w gwiazdozbiorze Panny i Antygonę na 
granicy gwiazdo2lbiorów Panny i Wodnika. Planetoida Nysa zmienia w po
łowie miesiąca kierunek swego poz.ornego ruchu wśród gwiazd, zakTe
ślając na niebie charakterystyczną pętlę. 

lll19h Wenus w zlączeniu z Saturnem w odległości 1°. Na tarczy Jowi
sza widoczny jest do 20h27nt cień jego l księżyca, a w tym samym czasie 
księżyc 3 pr:z.echodzi na Ue tarczy planety i jest niewidoczny do 22h46m. 
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4/5<1 Pólcieniowe 7~cm1enie Księźyca: początek widoczny w Afryce, 
Europie, Azji, Australii , na Antarktydzie i Oceanie Indyjskim oraz we 
wschodniej części Atlantyku; koniec widoczny w Południowej Ameryce 
na Atlantyku, w Afryce, w Europie, południowo-zachodniej Azji i na 
Oceanie Indyjskim. 

Wejście Księżyca w pólcień 
Moment największej fazy 
Wyjście Księżyca z pólcienia 

4d20h 6lll.5 
4d22h11rn.5 
5<1 Oh16lll.5 

W Warszawie Księżyc wschodzi 4 maja o l8h45m, zachodzi 5 maja 
o 4hl71ll. 

5<l11h Neptun w złączeniu z Księżycem. O 2lh48m obserwujemy po
czątek przejścia 2 księżyca Jowisza na tle tarczy planety. 

7d20h46lll Koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten pojawi się 
nagle z cienia planety w odległości równej promieniowi tarczy od jeJ 
prawego brzegu (w lunecie odwracającej). O 22h4m nastąpi też zakrycie 
l księżyca przez tarczę Jowisza. 

8!1 Księżyc l i jego cień wędrują na tle tarczy Jowisza. Foczątek przej
ścia księżyca o 19h15m, jego cienia o 20h8'n; koniec przejścia księżyca 
o 211129m, a jego cienia o 221123111. 

12<łlh Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem. O 20h57m obserwujemy 
koniec zaćmienia 3 księżyca Jowisza; księżyc ten pojawi się nagle w odle
głości równej średnicy tarczy od jej prawego brzegu. 

14<1 W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego 2 księżyca, który 
o 18h55m ukrył się za tarczą planety i już do zachodu Jowisza w Polsce 
nie będzie widoczny. 

15dlOh Saturn w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy po
czątek przejścia l księżyca Jowisza na tle tarczy planety (o 2lhl5m). 

16dl8h Wenus w niewidocznym złączeniu z Ksi~życem. O 2lh36m obser
wujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. 

20d Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne we wschodniej części Po
łudniowej Ameryki, na Atlantyku, w Poludniowej i Centralnej Afryce, 
Europie i Azji. Przypominamy, że zaćmienie obrączkowe zdarza się wów
czas, kiedy widoczna z Ziemi średnica tarczy Słońca jest większa od 
średnicy tarczy Księżyca; wtedy tarcza Księżyca nie może całkowicie 
zakryć tarczy Słońca i w centralnej fazie zaćmienia wokół ciemnej tarczy 
Księżyca widocooa jest obrącZka świecącego brzegu tarczy Słońca. Pas 
obrączkowego zaćmienia przebiega tym razem od środka Atlantyku mię
dzy Ameryką Południową i Afryką poprzez północną część Afryki, Morze 
Sródziemne, pólnocną Turcję. Morze Czarne, pólnocny Kaukaz, Kazach
stan i centralne Chiny. 

W Polsce zaćmienie widoczne jest jako częściowe (w momencie naj
większej fazy dkolo W/o tarczy Słońca zakryte będzie przez tarczę Księ
życa). 

Warszawa Kraków Poznań Szczecin Gdańsk 
h m h m h m h m h m 

początek 9 33.6 9 27.6 9 31.0 9 32.7 9 37.6 
największa faza 10 47.9 10 43.8 10 42.8 10 41.7 10 47.5 
koniec 12 04.4 12 03.5 11 57.9 11 53.8 12 00.6 

Szczegółowy opis obliczeń dotyczących tego zaćmienia można znalezć
w artykule prof. F. Kęp i ń s ki e g o, zamieszczonym przy końcu Roczni
ka Astronomicznego Inst. Geod. i Kart. w Warszawie, 1966. 

21d13h24m Słońce wstępuje w znak Bli~niąt; jego długość ekliptyczna 
wynosi wtedy 60°. 
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22d24h Jowisz w złączeniu z Księżycem. 
23tl Wieczorem obserwujemy koniec przejścia 2 księżyca i jego cienia 

na tle tarczy Jowisza oraz zakrycie l księżyca przez tarczę planety. 
O 19h30m ukazuje się księżyc 2 dotychczas niewidoczny na tle tarczy 
Jowisza, o 20h35m księżyc l zostaje zakryty przez tarczę planety, 
a o 20h52m cień księżyca 2 opuszcza tarczę Jowisza. 

24tl2h Uran nieruchomy w rektascensji. 
25d2lh53ID Heliografiezna długość środka tarczy Slońca wynosi 0°; jest 

to początek 1508 rotacji Slońca wg numeracji Carringtona. 
27d8h górne zlączenie Merkurego ze Slońcern, o 23h złączenie Urana 

z Księżycem. 
30d20h40m Na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 2 księżyca; sam 

księżyc 2 wędruje na tle tarczy planety i jest niewidoczny od 191132m 
do 22hl7m. 

3ld Księżyc l i jego cień przechodzą . na tle tarczy Jowisza. Foczątek 
przejścia księżyca o 19h49m, a jego cienia o 20h23m. 

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

D a t a 
l 9 6 6 

V l 
11 
21 
31 

VI 10 

Data 

l 
p 

1966 

o 
V l -24.18 

3 -23.82 
5 -23.42 
7 -22.99 
9 -22.54 

11 -22.06 
13 -21.54 
15 -21.00 

Odległości bliskich planet 

l 
W e n u s 

l 
Mars 

od Słońca l od Ziemi od Słońca l od Ziemi 

j. a. mln km j. a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. mln km 
0.727 108.8 0.875 130.9 1.451 217.1 2.459 367.8 
0.728 108.9 0.952 142.5 1.463 218.9 2.471 369.7 
0.728 108.9 1.028 153.7 1.476 220.7 2.481 371.1 
0.728 108.9 1.101 164.7 1.488 222.7 2.487 3721 
0.728 108.8 1.172 175.3 1.502 224.6 2.490 372.5 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l 
Data l 
1966 

p 
l 

o o o 
-4.11 322.32 V 17 -20.44 
-3.91 295.88 19 -19.85 
-3.70 269.45 21 -19.24 
-3.48 243.00 23 -18.60 
-3.28 216.56 25 -17.94 
-3.06 190.11 27 -17.26 
-2.82 163.66 29 -16.54 
-2.60 137.21 31 -15.62 

Bo l Lo 

o o 
-2.37 110.76 
-2.14 84.30 
-1.91 57.85 
-1.68 31.39 
-1.44 4.93 
-1.20 338.47 
-0.96 312.00 
-0.72 285.54 

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

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość l długość środka tarczy. 
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Maj 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

V l 
11 
21 
31 

V l 
11 
21 
31 

lh czasu l 
środk.-europ. 

Warszawa 

a l a l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm o hm hm 
l 04 + 3.8 3 45 16 23 
2 04 +10.4 3 31 17 19 
3 19 +17.7 3 24 18 36 
4 49 l +23.5 3 36 20 06 

w pierwszych dniach miesiąca 
wschodzi tuż przed Słońcem. Prak-
tycznie niewidoczny. 

MARS 
2 30 +14.6 4 12 18 48 
2 59 +16.9 3 49 18 51 
3 28 +18.9 3 26 18 52 
3 57 +20.6 3 04 18 54 

Niewidoczny. 

SATURN 

V l l 23 48 l 21 23 54 
VI lO 23 59 

-3.51 
-2.8 
-2A 

3 07 114 30 
151 1321 
o 35 12 09 

V 3 
23 

VI 12 

IV 25 
V 5 

15 
25 

VI 4 

Widoczny nad ranem na granicy 
gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika 
(około + 1.4 wielk. gwiazd.). 

h m 
15 16.5 
15 14.3 
15 12.3 

NEPTUN 

o 
-16171 

-1608 
-16 Ol 

l w połud. 

hm 
011 

22 46 
21 25 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Wagi (8 wielk. gwiazd.). 

PLANETOIDA 44 NYSA 
12 14.1 +4 27 21 36 
12 10.7 +4 39 20 54 
12 09.9 +4 29 20 14 
12 11.8 +4 02 19 36 
12 16.1 +3 19 19 Ol 

Około 10.8 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą no~ w gwiazdozbiorze 
Panny. 

l h czasu j 
środk.-europ. 

Warszawa 

a l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

23 45 -2.8 3 Ol 14 31 
026 +u 244 1452 
l 08 +5.2 2 24 15 15 
l 51 +9.2 2 07 15 40 

Błyszczy pięknym blaskiem nad 
wschodnim horyzontem jako Gwia
zda Poranna (-3.6 wielk. gwiazd.). 

JOWISZ 
5 56 +23.4 6 41 
6 05 +23A 6 11 
6 13 +23.4 5 39 
6 23 +23.3 5 11 

23 10 
22 40 
22 08 
21 38 

Widoczny wieczorem jako jasna 
gwiazda -1.5 wielkości na granicy 
gwiazdozbiorów Byka i Bliźniąt. 

11 09 l 
1108 
1108 

URAN 

+BA 113 36 l +BA 12 16 
+BA lO 57 

2 44 
124 
o 05 

Widoczny w pierwszej polowie no
cy w gwiazdozbiorze Lwa (5.8 
wielk. gwiazd.). 

a 

h m s 
11 31 38 
11 30 53 
1130 52 

PLUTON 

+19 ~6~61 
+19 13A 
+19 04.8 

Iw połud. 

h m 
20 23 
19 04 
17 45 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa, dostępny tylko 
przez wielkie teleskopy (14.5 wielk. 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 129 ANTYGONA 
13 56.1 + 9 29 23 18 
13 49.0 +lO 07 22 31 
13 43.2 +w 16 21 46 
13 39A + 9 56 21 03 
13 38.2 + 9 09 20 23 

Około 10.8 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc na granicy gwiazdo
zbiorów Panny i Wolarza. 

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



Haj 1966 ·r. SLOŃCE 

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

r. czasu l " l ~ wsch .l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. 

m hm o hm hm hm hm hm hm 
V 1 +2.8 2 31 +14.9 4 29 19 30 4 23 19 16 4 27 19 12 

11 +3.7 3 09 +17.7 410 19 48 4 04 19 34 4 09 19 26 
21 +3.6 3 49 +2o.o 3 53 20 05 3 48 19 50 3 54 19 44 
31 +2.6 4 29 +21..8 3 41 2019 3 37 20 02 3 44 19 56 

VI lO +o.9 510 +22.9 3 35 20 28 3 31 2012 3 38 20 05 

KSIĘŻYC 

l h czasu 
Data środk.-europ . 

Warszawa 
1h czasu 

Data środk. -europ. 
warszawa 

" l ~ wsch. l zach. " l ~ wsch.l zach. 

hm o hm hm hm o hm hm 
Y l 11 24 + 9.2 14 26 3 15 Y li 20 29 -24.1 113 8 50 

2 12 17 + 2.8 15 53 3 29 12 2119 -21.1 l 38 10 03 
3 13 08 -3.7 17 19 3 44 13 22 07 -17.3 l 57 1114 
4 14 Ol -10.0 18 45 4 00 14 22 52 -12.8 2 12 12 26 
5 14 54 -15.7 20 12 4 17 15 23 36 -7.8 2 24 13 36 
6 15 49 -20.3 21 35 4 40 16 o 19 - 2.5 2 36 14 47 
7 16 45 -23.9 22 50 5 09 17 l 03 + 3.0 2 47 15 58 
8 17 43 -26.1 23 52 5 48 18 148 + 8.5 3 00 17 14 
9 18 401-26.8 - 6 39 19 2 35 +13.8 314 18 33 

10 19 36 -26.1 o 39 7 42 20 3 25 +18.5 3 33 19 53 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzesz-ów Białystok 

wsch., zach . wsch. zach . wsch. · zach. wsch. l zach. wsch. l zach. 
l 

hm hrn hm 
4 09 19 17 4 18 
3 49 19 35 4 Ol 
3 31 19 53 3 19 
3 18 20 08 3 57 
3 11 2018 3 37 

1h czasu 
Data środk.-europ. 

" l a 

hm o 
Y 21 419 +22.5 

22 5 17 +25.3 
23 6 18 +26.7 
24 7 20 + 26.4 
25 8 22 +24.4 
26 9 21 +21.0 
27 10 17 +16.2 
28 1111 + 10.6 
29 12 03 + 4.5 
30 12 53 - 1.8 
31 13 44 - 8.1 

hm hm hm h m hm hm hm 
18 57 5 07 19 00 4 10 18 49 3 55 19 54 
19 12 3 49 19 17 3 53 19 05 3 37 19 11 
19 27 3 33 , 18 43 3 39 19 19 3 20 19 28 
19 39 3 22 19 00 3 29 19 31 3 08 19 42 
19 48 316 1917 3 23 19 40 3 02 19 51 

l Fazy Księżyca 
Warszawa 

d h 

wsch. l zach. 

hm h m, 
3 58 2113 
4 33 22 26! 
5 23 23 2b 
6 31 -
7 50 011 
9 16 o 42 

10 44 l 05 
1210 l 22 
13 34 l 37 
14 57 l 51 
16 22 2 06 

P ierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Najmn. V l 15 
Najw. V 13 14 
\Tajmn. V 27 15 

IV 28 5 
V 4 22 
V 12 12 
V 20 11 
V 27 10 

VI 3 9 

I
Srednica 
tarczy 

32:6 
29.5 
32.3 
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Chorzów - Sląskie Planetarium l Ob
serwato.rium Astronomi=e. Cho
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Dąbrowa Górnicza - ul. Okrzel 15 

(Zofia Plaskowska). Sekretartat: 
Cz. godz. 19-20 
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Jelenia Góra - Pokazy nieba w po
nied2lia.l'lcl: Jelerul.a Góra, ul. Obroń
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Dwa fragmenty powtięk.szone zdjęc:la panoramicznego powtierzchni Księżyca (patrz 
d:ruga strona okladlki) . Sre<inioe widocznych w prawym dolnym rogu pierw;;.zego 
odcinka dwóch ",kJraterów" wynoszą kiiJJkanaście centymetrów. 

Czwarta strona okładki: Gromada galaktyk w gwiazdozbiorze Corona Borea1is 
według zdjęcia te1eskopem o średnicy 193 om Obserwator:ilum Haute Provence 
przy eksp<YLycjd 4.8 mdmlut w dniu l l.IV.1959 r. 
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMII 

ROK X CZERWIEC 1966 Nr 6 



31 sierpnia 1933 9 września 1933 

18 września 1934 29 lipca 1936 

l października 1937 17 października 1940 

Sześć zdjęć planety Saturn, wykonanych w Obserwatorium Lowella w Flagstaff 
(Stany Zjednoczone AP) w latach 1933- 1940. W dniu 29 lipca 1936 r. Ziemia znalazła 
się w płaszczyżnie pierścienia otaczającego planetę, na skutek czego pierścień 
pozornie zniknął. o obserwa~jach Saturna - patrz Kronika. 

Pierwsza strona okładki: Największa z pięciu kopul nowego Obs rwatorlum Astro
nomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie dawnego fortu Skała pod 
Krakowem (średnica kopuły 8 m). 

Fot. J. Kreiner 
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ROK XXXVII CZERWIEC 1988 Nr B 

SPIS TRESCI 

Krzysztof Ziołlmwski Obecne 
i przyszłe szanse astronomii obserwa
cyjnej. 

Stanisław R . B rzostkiewicz - Nowe 
Obserwatorium Astronomiczne Uni
wersytetu Jagiellońskiego. 

Kronika: Okolica lądowania "Łu
ny-9" - Sztuczne satelity i statki ko
smiczne - Międzynarodowy rok Satur
na - Doświadczalne sprawdzenia te
orii Einsteina - Węgiel-13 w korne
tach - Różne interpretacje wykresu 
"motylka". 

Obserwacje: Co się dzieje na Słońcu? 
Nowy program nauczania. w liceum 

ogóln()kształcącym - astron()mia.. Kon
ferencja w sprawie nauczania astrono· 
mii w CSR. 

To i owo. 
Kronika PTMA: Z działalności Od

działu PTMA w Krakowie w 1965 r. 
Kronika historyczna: Autentyczny 

portret Kopernika - 29. VI. 1868 r. uro
dził się George Hale. 

N o w ości wydawnicze. 
Kalendarzyk astronomiczny. 

ZARZĄD GŁOWNY PTMA, Kraków, 
Solskiego 30/8, tel. 538-92, konto PKO 
Kr 4-9-5227. Biuro czynne od 8.30 do 
15.30, w soboty do 13. Prowadzimy 
sprzedaż i wysyłkę za pobraniem: 
M. Mazur - ATLAS NIEBA, PZWS 
1963, 80 zł; J. Pagaczewski - NIEBO 
PRZEZ LORNETKĘ, PTMA 1948. "Bi
blioteczka Uranii" t . l, 6 zł; A. Rybar
ski - TELESKOP ZWIERCIADLANY 
W WYKONANIU AMATORSKIM, 
PZWS 1958, 3 zł; A. Słowik, M. Ma
zur - OBROTOWA MAPA NIEBA, 
PTMA 1965, 2 wyd. zatwierdzone przez 
Min. Oświaty jako pomoc szkolna, 25 zł 
(dla członków 20 z!), z wysyłką i opa
kowaniem 30 zł (dla członków 25 zł). 

Zeszyt niniejszy- czerw
cowy - jest 256 zeszytem 
od chwili rozpoczęcia wy
dawania "Uranii" w roku 
1922. Ponieważ niektóre 
z zeszytów nosily nume
ry podwójne, jak np. ze
szyty wakacyjne, na ze
szyt nintejszy otrzymujemy 
Nr 293 od powstania wy
dawnictwa. Tak więc -
pierwszy zeszyt "Uranii" 
w następnym roku bę
dzie 300. 

Tymczasem wypada nam 
zadowolić się skromniej
szym jubileuszem- DWU
DZIESTOLECIA URANII 
w Polsce Ludowej. 

Dokladnie dwadzieścia 
lat temu ukazal się pierw
szy po siedmioletniej przer
wie zeszyt "Uranii" ozna
czony numerem 1-2 (66-
67). Zwracamy uwagę: 
w ciągu poprzednich 17 lat 
od r. 1922 do 1939 ukazało 
się 65 numerów "Uranii", 
reszta - tj. 228 nume
rów - w okresie 20 lat 
powoJennych. Trzy i pól 
raza więcej. W pierwszym 
okresie zad1·ukowano ogó
łem ok. 1500 stron, po woj
nie - prawie 6500 stron -
przeszlo cztery razy więcej. 

Pierwszym redaktorem 
"Uranii" w r . 1922 byl prof. 
dr FELICJAN KĘPIŃSKI, 
pierwszym po przerwie wo
jennej - dr JAN GADOM
SKI. Obaj nie żyją, zmarli 
w bieżącym, jubileuszo
wym roku. Przez caly czas 
istnienia "Urania" ukazuje 
się w tym samym formacie 

w podobnym układzie 
treści: artykuły, kronika, 
kalendarzyk. Jednak szata 
zewnętrzna, ilustracje a na
wet papier - są znacznie 
ładniejsze niż przed wojną. 
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KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - War s z a w a 

OBECNE I PRZYSZLE SZANSE 
ASTRONOMII OBSERWACYJNEJ 

Jeszcze przed kilkudziesięciu laty nasza wiedza o makrokosmo-
sie pochodziła wyłącznie z optycznych obserwacji astrono

micznych. Do początku wieku XVII prowadzone one były jedy
nym instrumentem optycznym - okiem; szybki zaś rozwój 
lunet i teleskopów astronomicznych, zapoczątkowany wynalaz
kiem Galileusza, uwieńczony został zastosowaniem (od zeszłego 
wieku) metod fotograficznych. 

Kilka ostatnich dziesięcioleci otworzyły natomiast jak gdyby 
nowe okno na świat. Astronomowie uzyskali nieznane dotych
czas, aczkolwiek bardzo potężne źródło informacji w postaci, 

· podobnie jak w wypadku obserwacji optycznych, fali elektro
magnetycznej ale o innej długości. Jak zapewne domyślasz się 
już Czytelniku chodzi tu o fale radiowe. Wiadomo bowiem, że 
zarówno światło widzialne, jak również nie dające się zobaczyć 
fale radiowe, czy też inne, których nazwa jest powszechnie 
znana, np. promieniowanie Roentgena, mają tę samą naturę fali 
elektromagnetycznej różniąc się jedynie długością. 

Jeśli więc przyjmiemy metodę badań astronomicznych jako 
kryterium pewnego podziału, wówczas zarysowują się dwie wy
raźne gałęzie nauki o wszechświecie: astronomia optyczna 
i astronomia radiowa. Dopóki obserwacje astronomiczne, traktu
jące fale elektromagnetyczne jako źródło informacji, prowa
dzone są z powierzchni Ziemi, dopóty te dwie gałęzie naszego 
podziału wydają się być jedynymi. Bowiem atmosfera zi€mska 
jest przezroczysta, czyli innymi słowy, nie stanowi istotnej 
przeszkody dla dotarcia odpowiedniej fali do obserwatora, nie
mal wyłącznie dla fal o długościach optycznych i radiowych. 
Schematycznie obrazuje to rys. l, który przedstawia tzw. widmo 
elektromagn€tyczne czyli zależność przezroczystości atmosfery 
od długości fali. (Długość fali odłożona jest na osi poziomej 
w skali logarytmicznej, tzn. ka:żJda następna kreska skali ma 
dziesięciokrotnie · większą wartość od poprzedniej lub innymi 
słowy odległość między dwoma kreskami jest dziesięciokrotnie 
większa od poprzedniej odległości.) Sądząc po wielkościach od
powi€dnich "okien" umożliwiających obserwacje, zauważmy jak 
wielkie możliwości badawcze wydaje się otwierać okno ra
diowe! l 

1 Szczegółowo zagadnienie to zostało omówione w Uranii przez 
J. C w i r k o- G o d y c ki e g o w roku 1964 w numerach od 3 do 8. 
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Lecz oto ostatnie lata przynoszą następny poważny krok na
przód. Stworzenie obserwatorium astronomicznego poza atmo
sferą ziemską na sztucznym lub naturalnym satelicie Ziemi 
przestało być już tylko wizją fantastów. Dobrze wszystkim 
znane najnowsze eksperymenty w kosmosie wydają się wska
zywać, iż już w bardzo bliskiej przyszłości, uwolniwszy się od 
ekranującego wpływu atmosfery ziemskiej, obserwacje astro
nomiczne będzie można wykonywać w całym przedziale widma 
elektromagnetycznego poczynając od najkrótszych promieni 
gamma i promieni Roentgena do najdłuższych fal radiowych. 
Ponieważ w wypadku fali elektromagnetycznej, niezależnie 

od jej długości, energia przenoszona jest przez tzw. fotony, 
wobec tego opierając się na tym samym co poprzednio kryte
rium podziału, astronomię obserwacyjną, dla której źródłem 
informacji są fale elektromagnetyczne, można nazwać astrono
mią fotonową (przez analogię do optycznej i radiowej, które 
oczywiście mieszczą się w ogólnym pojęciu astronomii foto
nowej). 

Oprócz emitowania fotonów energii elektromagnetycznej ciała 
niebieskie mogą promieniować fale mnego typu. N a przykład 
masywny układ gwiazd podwójnych wysyła tzw. promieniowa
nie grawitacyjne. Załóżmy, że energia grawitacyjna, podobnie 
jak energia elektromagnetyczna, jest kwantowana, a jej nośni
kami są tzw. grawitony rozchodzące się w przestrzeni z pręd
kością światła. Ponieważ zarówno fotony jak i grawitany nazy
wamy ogólnie bozonami, w takim razie astronomię fal elektro
magnetycznych i grawitacyjnych grupujemy wspólnie pod nazwą 
astronomii bozonowej. 
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Klasyfikację astronomii ·obserwacyjnej w zależności od me
tody badań można podobnie lwntynuować dalej. I tak astrono
mią pneumatyczną nazwiemy taką, dla której nośnikiem infor
macji o wszechświecie są fale akustyczne lub magnetohydrody
namiczne. Fale takie są generowane np. blisko powierzchni 
Słońca, a ich nośnikiem jest tzw. zewnętrzna korona słoneczna, 
czyli gazowa otoczka o bardzo małym ro:lirzedzeniu, w której 
zasięgu znajduje się nawet Ziemia. 

Oprócz różnego typu fal, niezmiernie potężnym źródłem wia
domości o wszechświecie są najrozmaitsze cząstki zarówno mi
kroskopowe (cząstki elementarne) jak również makroskopowe 
(meteory, meteoryty), których strumieniem Ziemia jest nieustan
nie bombardowana. Wysoko energetyczne cząstki elementarne, 
a więc takie jak np. elektrony, protony lub cięższe i bardziej 
złożone cząstki atomowe, znane są pod nazwą promieni kosmicz
nych. One to są obecnie przedmiotem coraz wnikliwszych i na 
szerszą skalę zakrojonych badań astronomów i fizyków. Jeszcze 
inną cząstką elementarną możliwą do wykorzystania w bada
niach wszechświata jest neutrino 2• Neutrina, elektrony i pro
tony, które wspólnie nazywamy fermionami, cięższe cząstki 
atomowe oraz meteoryty lub cząstki pyłu meteorytowego czyli 
makrocząstki, mogą być traktowane jako nośniki informacji dla 
działu badania przestrzeni zwanego astronomią cząstkową. 

I wreszcie ostatni typ - astronomia eksperymentalna - to 
po pierwsze prowadzenie bezpośrednich doświadczeń w prze
strzeni przy pomocy sond i rakiet kosmicznych, i po drugie -
wyjście człowieka poza ciasny krąg powierzchni jednej pla
nety.3 

Wszystko co dotychczas powiedzieliśmy można krótko przed
stawić w prostym szkicu (patrz. str. 165). Klasyfikacja ta nie 
jest kompletna i nie obejmuje wszystkich aspektów zagadnienia. 
Niemniej jednak dostatecznie jasno uwypukla po pierwsze zna
czenia i uczestnictwo różnych dyscyplin w dziedzinie obserwa
cyjnej astronomii i po drugie daje pewien przegląd obecnych 
i przyszłych możliwości i technik badania wszechświata. 

Warto jeszcze krótko zastanowić się nad zasięgiem poszcze
gólnych "astronomii", traktując Ziemię jako centrum lub punkt 

2 Patrz np. notatka Br. Ku c h o w i c z a "Czy można zbudować tele
skop neutrinowy" - Urania. nr 7/8 z 1965 r ., str. 224. 

3 Porównaj pierwszą część cyklu artykułów Wl. Z o n n a "Nauka 
o przestrzeni" - Urania, 1965 r., nr 3. 
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wyjściowy obserwatora. I w tym wypadku również wygodnie 
jest posłużyć się graficznym szkicem obserwowanego (w sensie 
najogólniejszym) wydnka otaczającej nas przestrzeni. Sześć 
szkiców (oznaczonych kolejnymi literami alfabetu) na s. 167 
w sposób schematyczny obrazuje jak gdyby sześć srtopni zasię
gu poszczególnych technik obserwacji wszechświata. Rysunek 
przedstawia, w ogromnym uproszczeniu, w zasadzie cały obser
wowalny dziś wszechświat w takiej "pseudologarytmicznej" 
skali. Poczynając od zilustrowania układu Ziemia-Księżyc 
(szkic A), zwiększając kolejno skalę o wielkości uwidocznione na 
rysunku, przechodzi się poprzez układ słoneczny (B), najbliższe 
otoczenie Słońca (C), zakładając przy tym równomierny rozkład 
pojedynczych gwiazd odległych między sobą o 5 lat świetlnych, 
dalej Galaktykę (D) ze Słońcem odległym od środka jej jądra 
o 30 000 lat świetlnych, Metagalaktykę (E) z analogicznym jak 
w przypadku (C) założeniem równomierności rozkładu jej skład
ników oddalonych między sobą o 2 miliony lat świetnych, docho
dząc wreszcie do wyidealizowanego obrazu calego ota,czającego 
nas i dostępnego nasrej obserwacji wszechświata (F). Jego pro
mień sięga 10 000 milionów lat świetlnych; z tak odległych bo
wiem krańców wszechświata docierają do przyrządów zainstalo
wanych na naszej, jakże w tym zestawieniu maleńkiej, Ziemi fale 
elektromagnetyczne o długościach optycznych i radiowych. Obli
cza się, że przestrzeń zawarta wewnątrz tego "horyzontu nie
bieskiego" zawiera około 100 bilionów (1011) galaktyk z prze
ciętnymi odległościami międzygalaktycznymi rzędu kilku milio
nów lat świetlnych. Typowa galaktyka zawiera około 1011 
gwiazd, wszechświat ma więc 1022 gwiazd. Dla lepszego zorien
towania się w ogólnej skali rys. 2 zauważmy, że całkowita re
dukcja skali od szkicu pierwszego do ostatniego wynosi 2 X 1017• 

Jak już wspomniano wyżej astronomia technik optycznych 
i radiowych sięga szóstego (F) szki:cu podczas gdy astronomia 
eksperymentalna dociera zaledwie do wewnętrznych części dru
giego (B). Człowiek nie ma jeszcze zasięgu l sekundy świetlnej 
(odległość Ziemia-Księżyc). O możliwościach innych technik 
badania wszechświata bądź to wspominaliśmy wyżej przy ich 
omawianiu (np. generowanie fal akustycznych lub magnetohy
drodynamicznych przy powierzchni Słońca) bądź też w chwili 
obecnej nauka nie jest w stanie jeszcze nic powiedzieć. Pod
kreślić bowiem na zakończenie należy, że schemat na str. 165 
ilustruje zarówno obecne jak też i przyszłe szanse astronomii 
obserwacyjnej . A jakie możliwości te ostatnie kryją, pokaże
miejmy nadzieję- przyszłość. 
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STANISLA W ROBERT BRZOSTKIEWICZ - D ą b r o w a G ó r n i c z a · 

NOWE OBSERWATORIUM 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

W r. 1953 Uniwersytet Jagielloński przejął dawny fort austriacki "Ska
la" pod Krakowem, gdzie z inicjatywy prof. dra Tadeusza B a n a

e h i e w i c z a postanowiono wybudować nowoczesne obserwatorium 
astronomiczne. Dzięki energii i staraniom prof. dra Eugeniusza Ryb ki, 
obecnego dyrektora Obserwatorium Krakowskiego i kierownika Katedry 
Astronomii Obserwacyjnej UJ, zamiar ten został szczęśliwie doprowa
dzony do końca i w dniu 5 maja 1964 r. nastąpiło uroczyste otwarcie No
wego Obserwatorium UJ, noszącego imię Mtkolaja Kopernika. Budowę 
zrealizowano według projektu inż. Bogdana L a s z c z ki z krakowskiego 
"Miastoprojektu", z którym w początkowej fazie projektowania współ
pracowal dr Janusz P a g a c z e w ski. 

Nowe Obserwatorium UJ składa się z pięciu dużych i nowoczesnych 
kopul. W jednej z nich umieszczono podwójny astrograf Zeissa o śred
nicy 12 cm i ogniskowej 60 cm, a w drugiej refraktor Grubba o średnicy 
20 cm z fotometrem fotoelektrycznym (oba instrumenty przeniesiono ze 
Starego Obserwatorium). W trzeciej kopule stoi teleskop o średnicy 50 cm, 
dla którego optykę Obserwatorium otrzymało od Polonii amerykańskiej 
jeszcze w r. 1948. W czwartej kopule ma być umieszczony teleskop 
Maksutowa o średnicy 35 cm w wykonaniu firmy Carl Zeiss w Jenie. 
Natomiast w piątej i zarazem największej k:>pule (średnica 8 m) prze
widuje się umieszczenie teleskopu o średnicy 70 cm. Główny budynek 
Obserwatorium mieści pracownie, salę zebrań oraz pokoje noclegowe, 
a w samym forcie urządzono warsztat mechaniczny. 

Na poludniowym stoku wzgórza zainstalowano radioteleskop o śred
nicy 7 m, przy pomocy którego dokonuje się systematycznych obserwacji 
radiopromieniowania Słońca o częstotliwości 810 NIHz (długość lali 
37 cm). Radioteleskop ten z niewielkimi przerwami pracuje już od r. 1954, 
kiedy to dokonano nim obserwacji zaćmienia Słońca. Pracą radiotele
skopu kieruje prof. dr Karol K o z i e l, kierownik Katedry Astronomii 
Teoretycznej i Geofizyki Astronomicznej U,J. W najbliższym czasie stanie 
tu drugi radioteleskop o średnicy 15 m, którego konstrukcję wykonuje 
firma "Mostostal" z Nowej Huty. 

Głównymi problemami prac badawczych Obserwatorium UJ są gwia
zdy zmienne zaćmieniowe i fotometria fundamentalna gwiazd. Ten drugi 
temat wszedł do tematyki badawczej dopiero po r. 1958, kiedy to kie
rownictwo Obserwatorium UJ objął prof. Rybka. Badania prowadzone 
były we współpracy z Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym, w któ
rego publikacjach został ogłoszony katalog podstawowych wielkości 
278 gwiazd z pierwszych 139 wybranych pól Kapteyna. Katalog ten 
opracowany został przy współudziale prof. E. Rybki na podstawie obser
wacji dokonanych na Krymie. Ponadto w Obserwatorium UJ przepro
wadzono obszerne badania nad sprowadzeniem wielkości harwardzkich 
(Revised Harvard Photometry) do jednorodnego systemu. 

Na zakończenie dodać należy, że prof E. Rybka jest prezesem Komisji 
Historii Astronomii Międzynarodowej Unii Astronomicznej i ostatnio 
pracuje nad przygotowaniem planu kilkutomowej historii astronomii, 
przewidzianej jako wydawnictwo międzynarodowe. 
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KRONIKA 

Okolica lądowania "Luny-9" 

O ostatnim osiągnięciu kosmonautyki radzieckiej dużo pisano w prasie 
codziennej oraz w czasopismach popularnonaukowych. Prawie we wszyst
kich publikacjach podano, że "Łuna-9" wylądowała na zachód od kra
terów Reiner i Marius. Jest to zgodne z rzeczywistością, chociaż na załą
czonej mapce widzimy, iż dużo bliżej od miejsca lądowania stacji auto
matycznej położonej są kratery Cavalerius i Heweliusz. Mapka opraco
wana jest na podstawie zdjęć rektyfikowanych, a zatem kształty kra
terów oraz odległości między nimi nie są zniekształcone skrótem perspe
ktywicznym. 1 _ •. f ' 

Rektyfikowana mapka okolicy 
Księżyca, w której wylądowała 
"Łuna-9" (miejsce to oznaczo
ne jest gwiazdką): l - Cava
lerius, 2 - Heweliusz, 3 

Reiner i 4 - Marius 

Niektóre dane o tej okolicy Księżyca zamieszczone zostały w poniższej 
tabeli, gdzie podano współrzędne selenograficzne miejsca lądowania 
"Łuny-9" i wymienionych czterech kraterów. W tabeli podano również 
przybliżone odległości kraterów od miejsca wylądowania stacji automa
tycznej (według obliczeń autora notatki). 

"Łuna-9" 
Cavalerius 
Heweliusz 
Reiner 
!.Vlarius 

Współrzędne selenograficzne 

dług. zach. 

64°22' 
72 39 
67 44 
54 44 
49 57 

szer. półn. 

7•os' 
53'9 
2 20 
6 31 

11 59 

Odległość kra
teru od miejsca 

lądowania 
,.Łuny 9" (w km) 

50 
110 
260 
400 

--------- --'-----

Należy wreszcie dodać, że we wszystkich publikacjach, także w ni
niejszej notatce, posługiwano się nowym systemem oznaczania stron 
"świata" na Księżycu (Urania, 1966, nr 3, str. 83-84). Według bowiem 
starego systemu "Łuna-9" wylądowała na wschód od kraterów Reiner 
i Marius, a w kierunku pólnocno-zachodnim od kraterów Cavalerius 
i Heveliusz. 

St. R. Brzostkiewicz 
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Sztuczne satelity i statki kosmiczne 1 

Wydarzenia I kwartału 1966 r. świadczą, że natarcie Ziemian na 
Kosmos przybiera na sile. Szczególnie doniosłe znaczenie dla dalszego 
rozwoju programu badań, a w przyszłości także opanowania Kosmosu 
miały trzy osiągnięcia astronautyki ZSRR: 

l) lądowanie stacji automatycznej "Luna-9'' na Księżycu, 
2) osiągnięcie przez stację kosmiczną "Wenus-3" planety Wenus, oraz 

bliski przelot "Wenus-2" obok tej planety, 
3) eksperyment biologiczny na pokładzie "Kosmos-110", 
oraz dwa osiągnięcia USA: 
l) lot załogowy "Gemini-8", 
2) próba "Apollo". 

Poważniejsze wydarzenia astronautyczne w kolejności chronologicznej 
przedstawiają się następująco : 

31 stycznia z terenu ZSRR wystartowała automatyczna stacja "Luna-9", 
która 3 lutego osiągnęła Księżyc, lądując na nim cało i łagodnie, 
o l8h45m 30SUT na terenie Oceanu Burz, w miejscu o współrzędnych 
7°8' szer. płn., 64°22' dług. wsch. selenograficznej. Po wylądowaniu stacja 
przeprowadziła fotograficzne obserwacje terenu wokół mieJsca lądowa
nia. Uzyskane obrazy zostały następnie przekazane na Ziemię drogą tele
wizyjną. Materiał obserwacyjny zebrany i przekazany przez "Lunę-9" 
pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości co do możliwości lądowania na ł 
Księżycu, ze względu na przypuszczalne występowanie grubych warstw 1 
pyłu. Udany eksperyment z "Luną-9" był piątym z kolei , jeśli chodzi 
o próby miękkiego lądowania. 

22 lutego rozpoczął okrążanie Ziemi kolejny radziecki satelita z serii 
"Kosmos" o numerze 110. Satelita ten wyróżniał się z pośród innych 
satelitów tej serii swoją zawartością: pojemnikiem z dwoma psami. 
"Kosmos-110" krążył na wysokości średnio 904 km ponad Ziemią, wcho
dząc tym samym w obręb stref wzmożonej q1diacji (pasów van Allena
Wiernowa). Celem lotu było zbadanie pracy serca i całego systemu krą
żenia w warunkach kosmicznych. Oprócz psów w satelicie znajdowały 
się szczepy drożdży, próbki surowicy krwi, preparaty białek itp. Lot za
kończył się pomyślnym lądowaniem w dniu 16 marca, po 22 dobach, 
w czasie których dokonano 329 okrążeń Ziemi. Przez cały czas lotu pro
wadzono intensywne obserwacje zwierząt drogą radiową i telewizyjną ; 
dopiero w końcowej fazie lotu wystąpiły zaburzenia w pracy serca. Po 
wylądowaniu psy przekazano do badań klinicznych. 

Poprzednie eksperymenty z psami, tj. w listopadzie 1957 r
1 

(jeden pies) 
oraz w r. 1960 w sierpniu i grudniu (po dwa psy w każdym locie) , po
przedzily pierwszy lot człowieka do wysokości 300 km. Obecnie czas 
trwania lotu oraz wysokość orbity pozwala przypuszczać, że w naj bliż- ) 
szym czasie rozpoczną się wyższe i dłuższe loty załog0we. 

26 lutego w USA dokonano z wynikiem pomyślnym próby przenie
sienia 19-tonowej podwójnej kabiny "Apollo" na odległość 8800 km. Ka
binę przeniosła potężna rakieta "Saturn 1-B". Lot po trajektorii bali
stycznej trwał 39,5 min ., po czym kabina opadła na 8 spadochronach na 
wody pld. Atlantyku. Kabina "Apollo" ma służyć do załogowego reko
nesansu księżycowego. 

1 Stan w dn. 20 marca 1966 r. 

. 
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27 lutego automatyczna stacja międzyplanetarna "Wenus-2", wprowa
dzona na orbitę heliocentryczną 12 listopada ub. r., przeleciała w odle
głości 24 tys. km od planety Wenus. 

l marca druga podobna stacja "Wenus-3", wprowadzona na trajektorię 
wiodącą ku Białej Planecie, osiągnęła swój cel i opadła na powierzchnię 
planety o godz. 6 min. 56 UT. 

Przez cały czas lotu obie stacje utrzymywały łączność z ośrodkami 
dyspozycyjnymi na Ziemi, przekazując informacje o przestrzeni między
planetarnej. W ostatniej fazie lotu nadajniki stacji zamilkły. 

O wzrastającej precyzji lotów dalekiego zasięgu świadczy f&kt, że 
"Wenus-l" z 1961 r. (start 12 lutego, przelot obok Wenus 20 maja) prze
leciała w odległości ok. 100 tys. km. "Mariner-2" w grudniu 1962 r . prze
leciał w odległości ok. 35 tys. km od Wenus. 

16 marca o godz. 15 UT z Przylądka Kennedy wystartowała rakieta 
"Atlas", która wyniosła na orbitę o odległości 296 km kabinę bezzało
gową "Agena". 

W 101 minut później , tj. o godz. 16 min. 41 UT wystartowała rakieta 
"Titan-2" umieszczając na orbicie o wysokości w perigeum 158 km, zaś 
w apogeum 286 km kabinę "Gemini-8" z kosmonautami Armstrongiem 
i Scottem. Wg projektowanego programu obaj kosmanuci mieli przeby
wać na orbicie ok. trzech dni, dokonując w tym czasie złączenia z kabiną 
"Agena", wyjścia na zewnątrz, oraz około 10 innych eksperymentów 
naukowych, technicznych i medycznych. Z programu tego wykonano 
tylko pierwszą część, tj. zlączenie "Gemini-8" (sterowanej) z "Ageną" na 
wysokości 297 km. W pól godziny po złączeniu wystąpił silny ruch obro
towy obu kabin grożący kosmonautom utratą przytomności. Armstrong 
rozłączył obie kabiny, jednak wirowanie trwało nadal, udało się je opa
nować przy pomocy silników korekcyjnych po ok. 30 minutach . . Jednak 
kosmonauci otrzymali rozkaz powrotu i wodowali na Pacyfiku po 11 go
dzinach lotu. 

Z pośród innych osiągnięć astronautycznych wymienić należy: 
- satelity ZSRR "Kosmos" osiągnęły liczbę 112 (ostatni wystrzelony 

17 marca), 
do badań atmosfery i zbierania danych meteorologicznych wystrze
lono w USA satelity: 
"Essa-1" dnia 3 lutego na wysokość 740 km, 
"Essa-2" dnia 28 lutego na wysokość 1385 km, 
Francja wystrzeliła trzeciego satelitę "D-1-A" dnia 17 lutego z bazy 
na Saharze. 

Aleksander Kuśnierz -Kraków 

"Międzynarodowy Rok Saturna" 

Astrofizyk radziecki M. B o b r o w zwrócił się do astronomów calego 
świata z apelem o dokonywanie obserwacji Saturna w dniach, w których 
oczekiwany jest zanik jego pierścieni. Ma to miejsce wówczas, kiedy Zie
mia lub Słońce znajduje się akurat w płaszczyźnie pierścieni. Zdaniem 
Bobrowa należałoby wykorzystać fakt, że w r. 1966 pierścienie Saturna 
będą dla nas aż trzy razy niewidoczne (2 kwietnia, 29 października 
i 18 grudnia). Dokładne i liczne obserwacje Saturna w tych dniach po
zwolą rozwiązać szereg problemów (jaka jest grubość pierścieni, czy na 
ich powierzchni są jakieś gazy itd.). Badania te mogą mieć duże zna
czenie nie tylko dla fizyki planet, ale również dla kosmogonii i mecha-
niki nieba. St. R. Brzostkiewicz 
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Doświadczalne sprawdzanie teorii Einsteina 

W r. 1915 E i n s t e i n wykazał, wychodząc z ogólnej ·teorii względ
ności, że promień światła w polu grawitacyjnym ulega zakrzywieniu. 
Dzieje się tak, gdy promień przechodzi blisko ciała o dużej masie. W przy
padku, gdy owym ciałem jest Słońce, wielkość tego zakrzywienia może 
być wyliczona ze wzoru 

a. = 4kM = 1:'75 
c2r 

gdzie : M- ma5a ciała (np. Słońca), 
k - stała grawitacji, 
c - prędkość światła, 
r - najmniejsza odległość promienia od środka ciała. 

Efekt ugięcia światła może być ujawniony tylko podczas całkowitych 
zaćmień Słońca, kiedy to światło gwiazdy przechodzi blisko Słońca. Po
nieważ ugięcie jest znikomo małe, konieczna jest bardzo precyzyjna tech
nika fotografowania. W tym celu porównuje się dwa zdjęcia: jedno, do
konane podczas całkowitego zaćmienia i na którym widoczny jest obrai: 
nieba gwiaździstego w sąsiedztwie Słońca, z drugim zdjęciem, przedsta
wiającym tę samą okolicę nieba, ale wtedy, kiedy Słońce znajduje się 
od niej daleko. Kąt u. otrzymuje się z pomiaru współrzędnych gwiazd na 
obu zdjęciach. 1 

- --- ----
rok l kąt ugięcia 

1919 

l 
1:'98 ± o:'1a 

1919 l, 65 ±o, 45 
1922 1,72±0,17 
1929 2, 24 ± o, 13 
1936 2, 70 ±o, 40 
1947 2, Ol± O, 27 
1952 l l, 70 ±o, 10 

. --- - --- -
średnio 

'l 
1:'97 

Pierwsze obserwacje, mające potwierdzić "efekt Einsteina", wykonano 
w czasie całkowitego zaćmienia Słońca 29 maja 1919 roku. W tym celu 
t.:dały się dwie ekspedycje angielskie, pierwsza na Wyspę Książęcą w za
toce Gwinejskiej u brzegów Afryki, pod kierunkiem A. S. E d d i n g t o
n a, druga do miejscowości Sobral w pólnocnej Brazylii pod kierunkiem 
A. C. C r o m m e l i n a. Wyposażone w astrograf horyzontalny (obiektyw 
10 cm, ogniskowa 5,8 m), sfotografowały pewną liczbę gwi&zd w czasie 
zaćmienia i po zaćmieniu, stwierdzając w położeniu gwiazd przesunięcie 
średnio o 1",98 (grupa Crommelina) i 1",65 (grupa Eddingtona). 

W czasie następnych zaćmień ponownie przystąpiono do obserwacji, , 
by stwierdzić istnienie zjawiska ugięcia światła. 
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21 wrzesma 1922 r. ekspedycja z Obserwatorium Licka w mieJSCO
wości Vallal (póln.-zach. część Australii) wykonała pomiar przesunięcia 
i otrzymała wynik 1",72. Fosługiwana się podwójnym astrografem na 
montażu paralaktycznym (obiektyw 12 cm, ogniskowa 4,5 m, pole wi
dzenia 5° X 5°). 

Grupa pracowników Obserwatorium Poczdamskiego udała się do 'fa
kingen w górzystej okolicy pólnocnej Sumatry na zaćmienie Słońca 
w dniu 9 maja 1929 r. Wyposażona w dwie kamery horyzontalne (obiek
tyw 20 cm, ogn. 8,5 m, pole widzenia 3°X 3°), otrzymała wyniki 2",24. 

Następne całkowite zaćmienie 19 czenvca 1936 r . przebiegało przez 
terytorium ZSRR od pólnocnego Kaukazu przez poludniowy Ural do 
brzegów morza Japońskiego. Do pomiarów użyto astrografu o ogn. 6 m, 
polu widzenia 3,5° X 3,5°. Otrzymano wynik 2·',70. 

20 maja 1947 r. w Bokajuwe (Brazylia) amerykańska ekspedycja 
z Obserwatorium Yerkesa pod kierunkiem prof. V a n B i e s b r o e ck a 
wykonała szereg fotografii astrografem (obiektyw 15 cm, ogn. 6,1 m , pole 
widzenia 4° X 4°), na których wymierzono przesunięcia 51 gwiazd, uzy
skując średni wynik 2",01. 

Zaćmienie Słońca w dniu 25 lutego 1952 r. fotografowal w Chartumie 
(Sudan) prof. Van Biesbroeck i otrzymał średnią wartość przesunięcia 
gwiazd 1"70. · 

Wyniki tych obserwacji, choć niezupełnie ze sobą zgodne, potwier
dzają przewidziane na drodze teoretycznej ugięcie światła w polu grawi
tacyjnym, znane pod nazwą "efektu Einsteina". 

Jerzy Ulanowicz - Ostrowiec 

Węgiel-13 w kometach 

W obserwatorium na Mount Palomar, stosując 5 m teleskop i precy
zyjną aparaturę spektroskopową, dokonano zdjęcia linii widmowych wę
gla w świetle wysyłanym przez kometę lkeya. W wyniku dokładnych 
pomiarów okazało się, że stosunek zawartości rzadziej występującego izo
topu węgla 13C do bardziej rozpowszechnionego izotopu 12c wynosi 1 : 70, 
co jest bardzo zbliżone do proporcji l : 90, występującej w węglu na 
Ziemi. To podobieństwo zawartości izotopowej pozwala na stwierdzenie, 
że komety powstały przypuszczalnie w tym samym obszarze przestrzeni 
co Ziemia i dopiero wiatr słoneczny wyrzucH je na wyciągnięte orbity 
eliptyczne, ponadto proces powstania komet nie mógł być zbyt odległy 
w czasie od procesu powstania Ziemi. Czyżby więc komety powstały 
z resztek materii po wytworzeniu planet? 

Autorami odkrycia są: znany astrofizyk amerykański Je s s e L. 
G r e e n s t e i n i, przebywający w momencie dokonania odkrycia 
w USA, polski astrofizyk z Torunia, dr A n t o n i S t a w i k o w s k i. 
Odkrycie, zdaniem Greensteina, możliwe stało się dzięki "dwu kolejnym 
nocom o tak niezwyklej widzialności nieba, że mogą się nie powtórzyć 
przez stulecia". Odkrycie powyższe odgrywa rolę w wyjaśnieniu wyda
rzeń związanych z narodzinami układu słonecznego, zwłaszcza reakcji 
jądrowych, zachodzących we wczesnym okresie formowania się tego 
układu. 

(Wg Astrophys. Journ. 140, 1280 (1964) 
Br. Kuchowicz- Warszawa 
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Różne interpretacje wykresu "motylka" 

Najlepszym graficznym przedstawieniem zależności, jalka zachodzi mię
dzy szerOikością heliografic=ą występowania rplam słonecznych a fazą 
11-letniego CY'klU jest wykres "motylka". W ostatnioh jednak latach istnie
je kilka poglądów na interpretacje tego wykresu i trudno dziś powie
dzieć, który z nich jest najlepszy. A oto cztery zasadnicze interpretacje: 

a) Klasyczna interpretacja. Pierwsze plamy nowego cyklu pojawiają 
się w wysOikich szer01kościach heliograficznych, a w miarę upływu czasu 
szerokość heliografiezna nowo pojawiających się plam maleje i przy 
końcu cylklu plamy pojawiają się już tylko w wąskim pasie po obu 
stronach równika. Jednocześnie w wysokich szerokościach heliograficz
nych pojawiają się plamy nowego cyklu. Zagadnienie to było opracowane 
przez G. S p o re r a i dlatego prawidłowość tę nazywamy "rprarwem 
Sporera". 

b) Wykres "gąsienica". Na podstawie przeprowadzonych badań pola 
magnetycznego plam słonecznych B. B e l l' o w a stwierdziła, iż wykres 
"motylka" rozpada się na kilka stref, które w prawidłowości "szerokość 
heliografiezna- faza 11-letniego cyklu" tworzą pasma równolegle z osią 
czasu. Wynika z tego, że szerokość heliografic2lna występowania plam 
nie zmniejsza się równomiernie, lecz przebiega pewnymi skOikami. 

c) Wykres "szkielet ryby". Do calkorwicie innego poglądu doszła K. F. 
K u l e s z o w a, według której w wysokich szerokościach heliograficz
nych powstaje pierścień plam obejmujący cale Słońce. Pierścień ten 
przesuwa się ku równikowi z szybkością 1,2° na miesiąc, osiągając go 
w ciągu około 21 miesięcy. Następny pierścień plam tw()["Zy się 4--6 mie
sięcy po po.wstaniu poprzedniego piei'Ścienia i również powoli przesuwa 
się ku równikowi. W tym przypadku w wykresie "motylka" otrzymujemy 
pręgi, które stopniowo przesuwają się z wysokich szerokości heliograficz
nych ku równikowi. 

d) Wykres "dwa maksima". Natomiast M. N. G newyszew na pod
stawie okresowych zmian w intensywności korony oraz porwierzchni pro~ 
tuberancji i p'lam słonecznych doszedl znów do wniOSiku, że w ciągu 
11-letniego cyklu dochodzi do dwóch wybuchów, czy'li do dwukrotnego 
wzrostu aktywności Słońca. Pierwszy z nich obejmuje cale Słońce, przy 
czym środek tego wybuchu leży na 25° szerokości heliograficz:nej i cza
sowo zgadza się z maiksimum 11-letniego cykJ.u. Drugie zaś maksimum 
następuje 2-3 lata później, a obejmuje tylko obszar w wąskim pasie 
poleżonym w pobliżu równika z środkiem na 10-15° szerokości helio~ 
graficznej. Tym sposobem 11-letni cykl aktywności Słońca rozpada się 
na dwa samodzielne subcykle. Wyniki uzyskane przez Gnewyszerwa z.~ 
stały potwierdzone przez A. A n t a l ową, która przeprowadziła analizę 
kilku 11-letnich cykli. 

Widzimy więc, że poszczególne poglądy na szczegółową strukturę wy
kresu "motylka" ró:imią się całkowicie i do wytłumaczenia każdego z nich 
konieczny byłby inny proces fizyczny. Tymczasem wszystlkie dotychcza
sowe teorie magnetohydrodynamiczne są oparte na "!klasycznej" inter
pretacji wykresu "motyłka". Przy pewnej modyfikacji hipoteza B a b
c o ck a mogłaby wyjaśnić problemy wynikające z wykresu "gąsienica". 
Zadna jednak z obecnych teorii nie tłumaczy dwóch pozostałych wykre
sów: "szkielet ryby" i "dwa maksima". 
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Rys. l. Schematyczne przedstawienie zależności "szerokość heliografiez
na - faza 11-letniego cyklu" dla pólnoc:nej póllruli Słońca wg różnych 
autorów (na osi odciętych podano lata, na osi zaś rzędnych - szerokość 
heliogr;aficzną): a - klasyczna interpre1tacja, b - wy.kr•es "gąsienica", 
e - wykres "szkielet ryby" i d - wy•klres "dwa maksima". Linia krop-• 
kowana oznacza granicę wy.klr·esu i granicę wy.stępoiWania plam, a linia 
ciągła oraz kropki - jego sz-czegółową struik.turę. 
(Wg Kosmicke rozhledy, 1965, nr 1-2). St. R. Brzostkiewicz 

OBSERWACJE 

Co się dzieje na Słońcu? 

Z wyjątkowym zaciekawieniem śledzimy obecnie przebieg 20 cyklu 
aktywności Słońca. Jego wysokość i czas trwania mogą potwierdzić, 
względnie zmienić niektóre dotychczasowe wartości parametrów zmian 
llktywności Słońca, m. in. długość 80-letniego okresu oraz długość pod
stawowego 11-letniego cyklu. 

Moment ukazania się oraz szerokości heliograficzne pierwszych plam 
20 cyklu dawały uzasadniony powód do przypuszczenia, że cykl ten bę
dzie bardzo wysoki (Urania Nr 10/64). Należało więc oczekiwać w 1965 r. 
zwiększenia się ilości i powierzchni ukazujących się grup, przy czym 
część grup mialaby powstać na szerokości około 40° i powyżej. 
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Lecz tak bunczucznie zapowiadający się na początku 20 cykl, w na
stępnych miesiącach znacznie przygasł. 

Jak przedstawia się dotychczasowy rozwój aktywności plamotwórczej 
Słońca w 20 cyklu w porównaniu do cyklu 19, który, jak pamiętamy, był 
najwyższym z dotychczas odnotowanych, widać z niżej zamieszczonego 
wykresu (rys. 1). Na wykresie tym podane są zaobserwowane grupy 
plam słonecznych w postaci kółek o średnicy proporcjonalnej do zaobser
wowanej maksymalnej powierzchni grup, z uwzględnieniem odleglosci 
od równika oraz czasu ich ukazywania się. Białe kółka przedstawiaJą 
grupy plam 19 cyklu, czarne zaś - 20 cyklu. 
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Z wykresu widać, że początkowa przewaga grup 20 cyklu w ilości 
i odległości od równika, po roku od początku cyklu zaczyna zmmejszać 
się. W następnych miesiącach występuje coraz więk,sza przewaga grup 
19 cyklu zarówno w ilości ukazujących się grup, jak i ich maksymalnej 
powierzchni. Również i odległości ukazujących się grup od równika po 
roku od początku cyklu stają się mniejsze, niz w 19 cyklu. Grupy odno
towane w drugim roku od początku 20 cyklu 'są niewielkie i krótko
trwale. 

Zwrócić należy również uwagę na to, że gdy w 19 cyklu po dwóch 
latach od początku cyklu szerokość zony, w której ukazują się plamy 
wynosiła około 26° (od 42° do 16°), to w cyklu obecnym w tej samej fazie 
cyklu, zona ta jest znacznie węższa i wynosi zaledwie 19° (od 37° do 1(!0

). 

średnia szerokość heliografiezna ukazujących się grup przy uwzględnieniu 
ich maksymalnej powierzchni w ostatnim kwartale drugiego roku od 

l 
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początku cyklu dla 19 cyklu wynosiła 23°,4, dla obecnego cyklu - 21 °,4, 
a więc wyraźnie niższa, niż w ubiegłym cyklu. 

Kilka grup plam, odnotowanych w 1965 r. w pobliżu równika. należy 
prawdopodobnie do 19 cyklu. 

Jak kształtują się w omawianym okresie zmiany liczb Wolfa można 
zorientować się z wykresu średnich miesięcznych liczb Wolfa podanych 
na rys. 2. Liczby Wolfa, jak to zwykle bywa w początkowej fazie cyklu, 
oczywiście mają tendencję zwyżkową. Porównując na wykresie 20 cykl 
z cyklem poprzednim, można stwierdzić, że w końcu 1964 roku i w I polo
wie 1965 roku liczby Wolfa 
kształtowały się naogół 
bardzo podobnie do odpo
wiednich liczb Wolfa w 19 
cyklu. Lecz w ostatnich 
miesiącach wartośc 1ch 
spadła , gdy w tym samym 
okresie 19 cyklu nastąpił 
znaczny wzrost liczb Wolfa. 
Jest jednak bardzo praw-
dopodobne, że wzrost taki 
nastąpi w następnych mie-
siącach. Wiemy bowiem 
z obserwacji, że zmiany na
wet średnich miesięcznych 
liczb Wolfa mają charak
ter wahadłowy: za znacz
nym spadkiem po pewnym 
czasie następuje mniejszy 
lub większy wzrost aktyw
ności. Ponieważ w obecnej 
fazie istnieje tendencja 
zwyżkowa, tym bardziej 
możemy spodziewać się 
znacznego wzrostu liczb 
Wolfa. Czy dorówna on 
wzrostowi liczb Wolfa 
z 19 cyklu? Dotychczasowy 
przebieg zmian aktywności, 
zwłaszcza w ostatnim pół
roczu, nie upoważnia nas 
do dania na to pytanie od
powiedzi twierdzącej. Z tym 
większym zaciekawieniem 
będziemy śledzić dalszy 
rozwój aktywności 20 cyklu. 
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Charakterystycznym dla obecnego cyklu jest znaczna przewaga aktyw
ności na pólkuli północnej. Z 56 odnotowanych grup plam słonecznych 
20 cyklu, na pólkulę pólnocną przypada 50 grup, zaś na pólkulę połud
niową zaledwie 6 grup. 

Wszystkie dane liczbowe pochodzą z obserwacji własnych autora. 

Wa.claw Szymariski 
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NOWY PROGRAM NAUCZANIA 
W LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCYM - ASTRONOMIA 

UW AGI WSTĘPNE 

Astronomia jako przedmiot nauczania w szkole posiada wielkie zna
czenie wychowawcze: zapoznaje młodzież z jednością budowy Wszech
świata, przekonuje, że świat jest poznawalny, ukazuje potęgę myśli ludz. 
kiej, ogarniającej zasięgiem Wszechświat. 

Zadaniem astronomii jako przedmiotu nauczania w liceum ogólno
kształcącym jest: 

- zapoznanie uczniów z podstawowymi zjawiskami i pojęciami na
szego układu planetarnego, a częściowo Wszechświata, 

- zapoznanie z budową Słońca, planet i Księżyca jako satelity Ziemi, 
oraz gwiazd i materii międzygwiazdowej, 

- wyrobienie umiejętności wykonywania prostych obserwacji i ich 
opisu, zaznajomienie z podstawami rozwoju historycznego badań astro
nomicznych z uwzględnieniem roli M. Kopernika. 

MATERIAL NAUCZANIA 

Klas a IV 
(l godzina tygodniowo) 

W i a d o m oś c i wstęp n e (4 godz.). Astronomia dawniej i dziś. 
Kula niebieska. Ciała niebieskie. Gwiazdozbiory. Horyzont, zenit, połud
nik. Ruch dzienny nieba. Oś świata, równik. Współrzędne horyzontalne 
(wzmianka o współrzędnych równikowych). 

Cwiczenia zbiorowe. 
Obserwacja ruchu dziennego sfery niebieskiej. 
Z i e m i a j ak o c i a ł o n i e b i e s k 1 e (3 godz.). Kulistość Ziemi. 

Zasada pomiaru promienia Ziemi (Eratoslenes, współczesne pomiary). 
Elipsoida ziemska. Ruch wirowy (z nawiązaniem do ruchu dziennego 
nieba). Ruch postępowy (roczny) Ziemi. Ekliptyka, ruch roczny Słońca po 
ekliptyce. Znaki zodiaku. Ruch dzienny Słońca w różnych porach roku. 
Wzmianka o precesji. 

Cwiczenia zbiorowe. 
Obserwacja zmian obrazu nieba w różnych porach roku. 
R u c h y c i a l w u k l a d z i e s l o n e c z n y m (5 godz.). Księżyc, 

odległość, fazy Księżyca. Zaćmienia Słońca i Księżyca. Planety: ruch 
heliocentryczny i ruch obserwowany z Ziemi. Teoria geocentryczna i he
liocentryczna (Kopernik). Odkrycia Galileusza. Prawa Keplera. Grawi
tacja (nawiązanie do fizyki). Wzmianka o perturbacjach. Wzmianka 
o prawach lotu rakiet i statków kosmicznych. 

Cwiczenia zbiorowe. 
Obserwacje Księżyca w różnych jego fazach lub planet, np. Jowi~za, 

Wenus. 
Właściwości fizyczne ciał układu słonecznego 

(7 godz.). 
Słońce: odległość, rozmiary, masa. Budowa Słońca w ogólnym zarysie. 

Widmo Słońca i informacje uzyskiwane z jego badań. Energia Słońca. 
Ruch wirowy Słońca. Związek między działalnością Słońca a zjawiskami 
na Ziemi. Pole magnetyczne plam słonecznych. Wiatr słoneczny. 

Komety. Wzmianka o planetoidach. 
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G w i a z d y i m a t er i a m i ę d zyg w i a z d o w a (6 godz.). 
Jasności gwiazd, obserwowane i absolutne. Widma gwiazd, klasyfi

kacja widmowa. Temperatury gwiazd. Diagram Hertzsprunga-Russella. 
Wzmianka o ewolucji gwiazd ilustrowana na diagramie H-R. Badania 
gromad gwiazd jako ilustracja obserwacyjnego podejścia do zagadnień 
ewolucji gwiazd. Podzial gwiazd na dwie populacje. 

Mgławice jasne i ciemne. Ekstynkcja międzygwiazdowa i linie mię
dzygwiazdowe w widmach gwiazd. Omówienie roli pyłu i gazu w materii 
międzygwiazdowej. 

Budowa Galaktyki w ogólnym zarysie. Rozmieszczenie obiektów nale
żących do różnych populacji. Rotacja Galaktyki. 

Z a g a d n i e n i a k o s m o l o g i i (2 godz.). 
Inne galaktyki. Poczerwienienie galaktyk. Zaludnienie galaktyk. Ruch 

wirowy. Gromady galaktyk. Wzmianka o współczesnych hipotezach ko
smologicznych (Lemaitre i Hoyle). 

U z u p e l n i e n i e i p o d s u m o w a n i e (3 godz.). 
Wzmianka o radioastronomii. Ro·la kosmonautyki w badaniach astro

nomicznych. Próba nawiązania wyników badań astronomicznych do za
gadnień światopoglądowych. Jedność praw przyrody. 

KONFERENCJE I ZJAZDY 

Konferencja w sprawie nauczania astronomii w CSR 
W dniach 21 do 24 września ub. r. odbyła się w Pilznie w Czechosło

wacji ogólnokrajowa konferencja, poświęcona nauczaniu astronomii we 
wszystkich typach ·szkól. W konferencji uczeslniczyli przedstawiciele Aka
demii Nauk CSR, pracownicy ludowych obserwatoriów astronomicznych, 
planetariów oraz pracownicy naukowi i pedagogiczni szkól wyższych 
i średnich. 

Na zaproszenie organizatorów w konferencji tej uczestniczyli delegaci 
z Polski: mgr Maria Pańków i dr Józef Sałabun, reprezentujący Plane
tarium śląskie w Chorzowie i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowi
cach oraz kilkuosobowa delegacja z NRD. 

W programie konferencji, oprócz referatów na temat programu nau
czania astronomii w różnych typach szkól, przewidziano również referaty 
omawiające pewne aktualne zagadnienia z zakresu współczesnej astro
nomii. Delegaci polscy wygłosili następują e referaty: 

Dr Józef Salabun - "Problematyka astronautyczna w nauczaniu astro
nomii", 

Mgr Maria Pańków - "Rola planetari:1m w realizacji programu nau
czania astronomii w szkołach", 

Mgr Maria Pańków - "Olimpiady astronomiczne dla młodzieży szkol
nej". 

W czasie konferencji zorgamzowano również dwie wycieczki: do Pla
netarium w Pilznie i do Ludowego Obserwatorium w Rokicanach. Ucze
stnicy konferencji mieli więc okazję zapoznać się bezpośrednio z meto
dami pracy popularyzatorskiej w Czechosłowacji. 

Planetarium w Pilznie znajduje się w bardzo dobrym punkcie miasta 
(w śródmieściu, w pobliżu głównego dworca kolejowego), ale posiada 
prowizoryczne i dość skąpe pomieszczenia. Trzeba jednak stwierdzić, że 
są one wykorzystane bardzo celowo i urządzone bardzo estetycznie. Jest 
tu wiele plansz i modeli dotyczących zagadnień astronomicznych i aktu
alnych astronautycznych. Wkrótce już planetarium przeniesie się do no
wego, specjalnie zbudowanego budynku. 
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Lidova hvezdarna w Rokicanach posiada - oprócz lunet do obserwa
cji wizualnych i fotograficznych - nieduży radioteleskop. Obserwato
rium znajduje się obecnie w stadium rozbudowy. 

Na zakończenie konferencji powzięto uchwalę, którą skierowano do 
czechosłowackich władz oświatoWYch. W uchwale stwierdza się, że do
tychczasoWY stan nauczania astronomii w podstawowych, średnich i wyż
szych szkolach nie odpowiada współczesnemu stanowi badań naukowych 
w zakresie astronomii, astrofizyki, kosmonautyki i kosmogonii - i nie 
zapewnia uczniom uzyskania podstawowych wiadomości, ani sposobu 
myślenia, potrzebnych do ukształtowania naukowego światopoglądu. 

W trzydniowym posiedzeniu, po skonfrontowaniu doświadczeń czoło
WYCh pracowników naukoWYch z zakresu astronomii, pedagogów z wyż
szych szkól i pracowników ludowych obserwatoriów oraz po porównaniu 
obecnej sytuacji w zakresie nauczania astronomii w CSR z sytuacją 
w innych krajach, z których materiały były dostępne plenum konfe
rencji - jednogłośnie postanowiono wysunąć do odpowiednich władz 
szereg dezyderatów, dotyczących zmian programu szkolnego w zakresie 
astronomii. 

Postulowano wprowadzenie elementarnych wiadomości z astronomii do 
programów szkół podstawowych i zawodowych. 

Analizy wymaga program fizyki w szkołach średnich. I tak, d0 nau
czania fizyki należałoby włączyć informacje z astronomii przy omawia
niu odpowiednich zagadnień z fizyki (np. ruch centralny, lunety, spek
troskopia). Przy końcu trzeciego .roku nauki wskazane byłoby poświęcić 
przynajmniej 20 godzin w celu ukształtowania u uczniów ogólnego po
glądu na astronomię i astrofizykę. 

W wyższych szkolach typu uniwersyteckiego należy utrzymać wyklady 
z astronomii i astrofizyki co najmniej w dotychczasowym wymim·ze 
w okresie dwóch semestrów. W czasie wykładów trzeba poświęcić na
leżytą uwagę wybranym tematom tak, aby słuchacz dowolnego kierunku 
fizyki mial możliwość uzyskania potrzebnych wiadomości z astronomii. 
W uczelniach pedagogicznych należałoby zw1ększyć wymiar godzin fizyki 
z astronomią. 

Konieczne jest, aby jak najszybciej zrealizować podyplomowe studia 
dla nauczycieli fizyki szkół podstawowych i średnich, a do programu tych 
studiów włączyć astronomię, ponieważ niektórzy nauczyciele nie mieli 
możliwości w czasie swych studiów wysłuchania odpowiednich wykładów 
z astronomii, ani też nie składali z tych przedmiotów egzaminów. Pracę 
wychowawczą ludowych obserwatoriów i planetariów należałoby prowa
dzić według jednolitego programu. 

Bardzo wskazane byłoby, aby pomiędzy ludowymi obserwatoriami 
i szkolnictwem została nawiązana ściślejsza współpraca pod patronatem 
władz szkolnych. Do należytego nauczania astronomii niezbędne jest. aby 
możliwie szybko wydano pomoce naukowe do astronomii, zwłaszcza te, 
które byly już przez odpowiednie władze zatwierdzone do użytku szkol
nego· Należy również rozważyć możliwoś.ć organizowania olimpiad astro
nomicznych i spowodować, aby w dotychczas przeprowadzanych olim
piadach fizycznych i matematycznych uwzględniano w dostatecznym stop
niu przykłady z astronomii, astrofizyki i kosmonautyki. 

W perspektywicznym planie należy uwzględnić budowę małych plane
tariów wszędzie tam, gdzie są po temu dogodne warunki. Władze szkolne 
prosi się o propagowanie ludowych obserwatoriów i planetariów, jako 
pomocy w nauczaniu astronomii we wszystkich typach szkól. 
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Uchwalono również, że w terminie do trzech lat powinna być zwołana 
następna ogólnokrajowa konferencja dotycząca nauczania astronomii (za
proponowano, aby odbyła się w Ołomuńcu). Na tej konferencji należałoby 
stwierdzić, w jakim stopniu zostały zrealizowane dezyderaty, uchwalone 
na konferencji bieżącej . 

Konferencję - bez względu na to, jaki będzie jej wpływ na ewen
tualne zmiany w programie nauczania astronomii - należy ocenić bar
dzo pozytywnie. Pozytywny jest również fakt, że zebrano ludzi, którzy 
mają doświadczenie w nauczaniu astronomii i którym ta sprawa - jak 
się to zwykło mówić - leży na sE>rcu. Jeśli nawet nie znaleziono sku
tecznego sposobu poprawy dotychczasowego stanu - o czym dziś jeszcze 
nie można wyrokować - to postawiono i sformułowano wiele proble
mów, które częściwo przynajmniej można rozwiązać, nawet przy obec
nym programie szkolnym lub przy niewielkich w nim zmianach. 

Warto. zastanowić się, czy nie byłoby wskazane i celowe, aby i u nas 
zorganizować podobną konferencję - zwłaszcza, że rozpoczynamy reali
zację nowego, zreformowanego programu nauczania, i że sprawa pomocy 
naukowych do astronomii jest także i u nas szczególnie ważna i aktualna. 

Maria Pańków - Chorzów 

"Horywnty Nauki" o astronomii: 
l. L a m p y o b r a z o w e zwiększają pole widzenia teleskopów. 
Reflektor na Mt. Falomar o średnicy 200 cali skupia światło gwiazd (dla 

zdjęć fotograficznych) tak oddalonych, że nie można ich zobaczyć przez 
inne teleskopy. Wskutek tej wielkiej sily skupiającej światło, wszech
świat oglądany przez ten teleskop jest wielokrotnie większy od tego, 
jaki można zobaczyć przy pomocy innych teleskopów. 

Wiedza człowieka o wszechświecie byłaby o wiele dokładniejsza, gdyby 
można bylo umieścić kilka równie potężnych teleskopów w odpowied
nich punktach obserwacyjnych na kuli ziemskiej. Jednak koszty takiego 
przedsięwzięcia byłyby stanowczo zbyt wysokie. Ostatnio wyłoniło się 
nowe podejście do tego zagadnienia z inicjatywy Instytutu im. Carne
giego przy współpracy z Instytutem Technologicznym w Kalifornii. In
stytut im. Carnegiego wyprodukował obrazową lampę elektronową dłu
gości 5 cali, średnicy 3 cali, która wzmacnia obraz gwiazd obserwowa
nych przez teleskop. Może ona zwiększyć trzykrotnie sprawność fotogra
ficzną każdego teleskopu. Przy pomocy tej lampy, 70-calowy teleskop 
może uzyskać fotografie i spektrogramy ciał niebieskich, widzianych 
dotychczas tylko przez teleskop w Palomar. 

Tak więc istnieje cały szereg doskonałych teleskopów, które mogłyby 
skutecznie rywalizować z 200-calowym olbrzymem z Falomar w oparciu 
o obrazową lampę elektronową. W ten sposób będzie można rozwiązać 
problem badania wszechświata przez astronomów z różnych dogodnych 
punktów obserwacyjnych na Ziemi. W 1954 r. powstał Komitet do Spraw 
Lamp Obrazowych w Instytucie im. Carnegiego z inicjatywy dra V a n
n e v a r a B u s c h a , celem opracowania metod przystosowqnia techniki 
fotoelektrycznej do potrzeb astronomii. 

Pierwsze próby przeprowadzone przez Komitet miały na celu udosko
nalenie technik elektronowych wynalezionych we Francji w 1936 roku 
przez prof. A. L a 11 e m a n d a w paryskim Obserwatorium Astrono
micznym. Technika telewizyjna znalazła się też w programie badań 
i prób. Obrazowe ortikony i videkony skracały okres naświetlanta . Ich 
zdolność wytwarzania wyraźnych i dokładnych obrazów okazała się bar
dzo ograniczona a stosunkowo krótki okres czasu, w ja!dm może się 
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odbywać naświetlanie, jest także ich slabą stroną. W r. 1958 przeprowa
dzono pierwsze próby z wynalazkiem Instytutu 1m. Carnegiego znanym 
pod nazwą kaskadowej lampy obrazowej. Główne zalety lampy - to 
latwaść manipulacji, długi okres działania, długotrwale naświetlame, 
dobra zdolność rozdzielcza obrazów i taniość produkcji. 

Chcąc użyć lampy umieszcza się ją przy ognisku teleskopu. światło 
gwiazdy może wpadać bezpośrednio do lampy albo przechodzić przez 
spektroskop. Obraz gwiazdy lub widma pada na cienką szybkę okienka 
na przodzie lampy, której powierzchnia pokryta jest światłoczulą sub
stancją. Elektrony wylatują z substancji. Fole magnetyczne wewnątrz 
lampy przyspiesza ruch elektronów, które ogniskując się tworzą obraz 
na drugim ekranie z materialu czulego na elektrony. Każdy elektron 
uderzając w ekran powoduje emisję 40 elektronów z drugiej strony 
ekranu. W ten sposób wzmożony przepływ, czyli kaskada elektronów 
zostaje zogniskowana magnetycznie na trzecim ekranie, który zamienia 
obraz elektronowy na obraz wizualny. Wzmocniony obraz gwiazdy lub 
widma fotografuje się zwyczajnym sposobem. 

Ciężar lampy wraz z magnetycznymi przyrządami wynosi około 20 kg. 
Małe rozmiary lampy ułatwiają manipulację, ale są zarazem powodem 
jej głównej wady: jest nią mała powierzchnia pola do fotografowania. 
średnica tego pola wynosi !3/4 cala, tj. znacznie mniej niż średnica obrazu 
przeniesionego bezpośrednio na kliszę zwyczajną. Inną niekorzystną oko
licznością, szczególnie podczas długich ekspozycji, są niewielkie zmiany 
pola magnetycznego wywołane ruchem teleskopu prowadzonego za gwia
zdą, które wpływają niekorzystnie na działanie lampy. Czasem wplyw 
ten narusza tok ogniskowania magnetycznego w lampie, zmniejszając 
tym samym ostrość obrazu. 

Próby z kaskadową lampą obrazową przeprowadzane były przeważnie 
przez dra W. W. For d a z Instytutu im. Carnegiego i dra W. A. B c>. u
rn a z Obserwatoriów Mount Wilson i Palomar. Dr Ba urn ogłosił nie
dawno odkrycie, że standartowe emulsje fotograficzne staja się pięcw
lub sześciokrotnie bardziej światłoczułe jeżeli się je wypieka w piecu. 
Zastosowując łącznie wypiekane emulsje i obrazowe lampy, powinno 1>ię, 
po pokonaniu pewnych technicznych trudności, uzyskać dalsze zwiększe
nie zasięgu teleskopów. Jak widzimy z powyższego, astronomia, będąca 
jedną z najstarszych nauk, będzie mogła rozwinąć się niezwykle inten
sywnie po rozmieszczeniu kaskadowych lamp obrazowych w różnych 
krajach świata. Umożliwi to astronomom obserwowanie i poznawanie 
wielu ciał niebieskich znacznie dokładniej niż dotychczas. Będą bowiem 
mogli przenikać jeszcze większe odległości i widzieć gwiazdy tak, jak 
one wyglądały przed miliardami lat. Badania te mogłyby może wyjaśnić 
takie zagadnienia jak to, czy wszechświat powstał naraz w wyniku eks
plozji, czy też istniał zawsze bez wiadomego początku i bez perspektywy 
końca. 

2. Z w i ę k s z a "s i ę c i ę ż a r Z i e m i 
Ziemia codziennie przybiera na wadze, podczas gdy Księżyc traci wagę 

w ilości do 600 ton dziennie. Tak twierdzą uczeni Laboratorium Nauko
wego w Cambridge (Massachusetts). Ich wnioski opierają ,się na infor
macjach dostarczonych przez satelity, na nowych teoriach o kosmosie 
i racjonalnych hipotezach naukowych. 

Prz•yczyną zmian w wadze są meteoryty, tj. cząstki materii w kosmo
sie, które natrafiają na swej drodze na Ziemię i Księżyc. Te. które zbli
żają się do Ziemi, zwykle spalają się w atmosferze, która je wchłania. 

l 
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Niektóre z nich dosięgają Ziemi. W obu przypadkach Ziemia otrzymuje 
dodatkowy ciężar. Natomiast meteoryt, spadający na Księżyc, pozostaje 
w niezmienionej postaci, ponieważ Księżyc me jest otoczony atmosferą, 
która stawialaby opór. Wskutek tego meteor rozbija górną warstwę po
wierzchni Księżyca i odłamki jej ulatują w kosmos, ponieważ sila przy
ciągania Księżyca jest słaba w porównaniu z grawitacją Ziemi. 

Tadeusz Grzeslo 

Przełamanie tradycji palomarskiej 
Słynne z wielkich teleskopów kalifornijskie obserwatorium na Górze 

Wilsona i na Falomarze trzymały się dotychczas twardo zasady niedo
puszczania kobiet do teleskopów. Obserwować mogli tylko mężczyżni. 
Kobiety zatrudnione w obserwatoriach mogły wyłącznie pelnić funkcje 
pomocnicze. Ponieważ obserwatoria są własnością prywatnych instytucji 
naukowych, zdawało się, że ta dziwna tradycja nie prędko zostanie prze
łamana. W ciągu ubiegłych lat zdarzały się wypadki nieoficjalnych obser
wacji dokonywanych przez kobiety. Między innymi polska astronomka 
M ar i a Kar p o w i c z o w a spędziła noc przy małym palomarskim te
leskopie szmitowskim w czasie gdy teleskop był oficjalnie oddany do 
użytku jednemu z astronomów - mężczyzn. 

Historyczną datą dla Obserwatorium Falomarskiego stal się dzień 
14 grudnia 1965 roku, w którym amerykańska astronomka V er a R u
b i n otrzymała oficjalnie na przeciąg 6 nocy wielki (122 cm) teleskop 
szmitowski dla poszukiwania odległych gwiazd niebieskich w płaszczyżnie 
Drogi Mlecznej. Niestety, szalejąca śnieżyca (rzadkość w Kalifornii) unie
możliwiła astronomce otwarcie kopuły teleskopu przez pierwsze trzy noce. 
Dopiero 4 noc z kolei i następne okazały się bardziej przychylne i po
zwoliły wykonać większą część programu obserwacji. 

Konrad Rudnicki - Obserwatorium na Mt. Falomar 

KRONIKA PTMA 
Z działalności Oddziału PTMA w Krakowie w r. 1965 

Zasadniczą swoją działalność tj. popularyzację wiedzy o niebie Oddz. 
PTMA w Krakowie nadal pomyślnie rozwija. Prze;z: -cały r. 1965 (oprócz 
okresu wakacyjnego) odbywały się systematycznie odczyty połączone z dy
skusją, niejednokrotnie bardzo ożywioną, szczególnie przy bardziej spor
nych problemach. Imprezy te, organizowane w każdy poniedziałek, za
powiadane są zawsze w prasie krakowskiej. Ponadto od kwietnia 1965 r. 
Zarząd Oddziału wprowadził inowację w postaci biuletynów powiela
nych, zapowiadających imprezy na okres jednego lub dwu miesięcy 
i wysyłanych do członków Oddziału wraz z "Uranią" . Tematyka imprez 
poniedziałkowych jest bardzo obszerna, oprócz zagadnień czysto astro
nomicznych obejmuje także zagadnienia z zakresu fizyki , a&tro i geo-fi
zyki, astronautyki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się "Wieczory no
wości kosmicznych", obejmujące najnowsze doniesienia prasy krajowej 
i zagranicznej z astronomii i in. pokrewnych dziedzin. Kilkakrotnie miały 
miejsce projekcje interesujących filmów. 

W r. 1965 prowadzono nadal wieczory klubowe w piątki każdego ty
godnia. W czasie tych wieczorów odbywały się zebrania Sekcji Obser
wacyjnej i Sekcji Instrumentalnej, prelekcje szkoleniowe, a także spot
kania towarzyskie członków Oddziału, korzystających w tym czasie z cza
sopism i biblioteki. 

W okresie letnim zorganizowano wycieczkę do Obserwatorium Astro-
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nomicznego UJ na Skale kolo Bielan, gdzie nastąpiło spotkanie członków 
PTMA z prof. dr Eugeniuszem Rybką i zwiedzanie Obserwatorium. 
W lipcu Sekcja Obserwacyjna przygotowała turnus szkoleniowy p.n. "Noce 
pod gwiazdami" w Stacji Obserwacyjnej w Niepołomicach. Stacja ta od 
września jest już systematycznie dostępna dla publiczności w wieczory 
sobotnie, zaś dla członków Sekcji Obserwacyjnej codziennie. W zakresie 
obserwacji nieba na terenie Krakowa zapewniono członkom Oddziału 
możliwość korzystania z urządzeń Obserwatorium Astronomicznego UJ 
w Ogrodzie Botanicznym. Publiczne pokazy nieba przeprowadzono w mie
siącach jesiennych obok fortu na wzgórzu Krzemionki w Dzielnicy Pud
górze. Brak stalej Dostrzegalni na terenie miasta utrudnia prowadzenie 
systematycznych pokazów, ze względu na konieczność każdorazowego 
transportu instrumentów na wybrane miejsce. Oddział kontynuuje stara
nia o adaptację fortu na Krzemionkach na Ludowe Obserwatorium Astro
nomiczne. Powodzenie tych zamierzeń zależne jest jednak od przydziele
nia mieszkań zastępczych rodzinom tam zamieszkałym. 

R. 1966 rozpoczęto w Oddziale PTMA w Krakowie zorganizowaniem 
wielkiej imprezy publicznej w auli Polskiej Akademii Nauk przy 
ul. Slawkowskiej 17. Byl to cykl odczytów pod wspólną nazwą: 

,.Współczesny obraz Wszechświata" obejmujący następujące tematy: 
7. I. Rodzina naszego Słońca - prof. dr Eugeniusz Rybka 

14. I. Swiat gwiazd - dr Jan Mietelski 
21. I. W otchłani Kosmosu - doc. dr Kazimierz Kordylewski 
28. I. Najnowsze teorie kosmologiczne - doc. dr Z. Augustynek 

Odczyty te cieszyły się dużym powodzeniem krakowskiej publiczności. 
W czasie odczytów urządzono przed wejściem do auli PAN punkt infor
macyjny dla wszystkich interesujących się zagadnieniami kosmicznymi. 
prowadzony przez członków Oddziału. 

Aleksander Kuśnierz 

KRONIKA HISTORYCZNA 

29 czerwca 1868 r. urodził się George Hale 
George Ellery H a l e urodził się w Chicago. Z wykształcenia fizyk, 

całe życie poświęcił astronomii. Szczególnie duże są jego zasługi w za
stosowaniu analizy widmowej do badania Słońca i gwiazd. W r. 1892 
otrzymał wielki fundusz na budowę Obserwatorium Yerkesa, którego 
zostaje pierwszym dyrektorem. Tu przy pomocy 40 c!llowego reflektora 
przeprowadza wiele obserwacji astronomicznych, zwłaszcza Słońca. W la
tach 1904-1923 był dyrektorem Obserwatorium Mt Wilson, które rów
nież powstało przy jego wybitnym udziale. W obserwatorium tym prze
prowadził szereg epokowych badań nad widmem słonecznym. W r. 1923 
z powodu choroby ustępuje ze stanowiska dyrektora, nie przestając jed-

. nak pracować naukowo w zorganizowanym przez siebie laboratorium sło
necznym. Zmarł 22 lutego 1938 r. 

Ten wybitny astronom amerykański znany jest głównie z przeprowa
dzonych badań nad Słońcem. Właśnie Hale jest odkrywcą magnetyzmu 
plam słonecznych oraz ogólnego pola magnetycznego Słońca. Odkrył rów
nież biegunowość magnetyczną plam, która zmienia się wraz z 11-letnim 
cyklem aktywności Słońca. W ten sposób okresowość magnetyczna plam 
słonecznych wynosi 22 lata. Stwierdził ponadto istnienie ruchu wiro
wego plam i wykazał wpływ temperatury na natężenie prążków widmo
wych. 
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, Hale ogłosił szereg prac naukowych, głównie w publikacjach Astro
namical Society of the Pacific (Towarzystwo Astronomiczne Pacyfiku) 
Najważniejsza zaś jego praca o polu magnetycznym plam słonecznych 

pt. The probaOle exist of a magnetic field in sun spots opublikowana 
została w "Astrophysical Journal" (28, 315, 1908). Zajmował się także 
popularyzacją astronomii, miewając publiczne wyklady i publikując sze-
reg doskonałych artykułów popularnych. St. R. Brzostkiewicz 

"Autentyczny" portret Kopernika 
W r. 1965 nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazała 

się praca zbiorowa pt. Mikołaj Kopernik, Szkice monograficzne, gdzie na 
str. 191 czytamy co następuje: ... na jednym z najstarszych portretów, wy
konanym przez Tobiasza Stimmera, Kope1·nik t1·zyma w ręku nie symbol 
astrologii, lecz gałązkę konu:alii, oznakę zawodu lekarskiego. Ten portret 
Kopernika, jedyny a u t e n ty c z n y, którego piękną kopię wykonal 
Leon Wyczólkowski... Mowa oczywiście o olejnym portrecie Mikołaja 
K o p e r n i k a , który znajduje się na słynnym zegarze astronomicznym 
w Strasburgu (patrz zdjęcie na okładce numeru kwietniowego). 

Do niedawna rzeczywiście sądzono, iż portret sztrasburski jest jednym 
z najlepszych wizerunków Kopernika. Szczegółowe badania wykazały 
jednak, że jest to tylko kopia olejnego portretu wykonanego prawdopo
dobnie w latach 1571-1574 przez Tobiasza S t i m m er a. Po prostu 
w czasie przeróbki zegara przeprowadzonej w latach 1838-1842 portret 
Kopernika malowany przez Stimmera usunięto, a na jego miejsce umiesz
czono portret... zegarmistrza. Natomiast z portretu wykonanego przez 
Stimmera sporządzono słabą kopię i umieszczono ją powyżej pierwotnego 
miejsca. Z tego prosty wniosek, że portret sztrasburski nie jest wcale 
autentycznym wizerunkiem wielkiego astronoma. 

Portret malowany przez Stimmera, podobnie jak i autoportret Koper
nika przesłany Konradowi D a s y p o d i u s o w i przez kanoników from
borskich, niestety zaginął. Jednak Stimmer na podstawie autoportretu 
wykonał nie tylko portret olejny, ale również znany wszystkim drzewo
ryt. Drzeworyt ten także przedstawia Kopernika z konwalią w ręce i jest 
jedynym konkretnym jego portretem. 

Ciekawe jest również, co Autor miał na myśli pisząc: ... Kopernik trzy
ma w ręku nie symbol a s t r o l o g i. i ... Przecież graficzny symbol helio
centryzmu, jaki bardzo często widzimy na różnych wizerunkach ·Koper
nika i który jest godłem naszego Towarzystwa, nie jest symbolem astro
logicznym, lecz symbolem współczesnej astronomii. 

Przy okazji należy zwrócić uwagę na dwie pomyłki, jakie się wkradły 
do tej ciekawej pracy. Na str. 5 podano, że 10 lutego 1973 r . obchodzić 
będziemy półtysięczną rocznicę urodzin Kopernika, gdy tymczasem rocz
nica ta wypadnie 19 lutego 1973 r. Na str. 208 mylnie znów podano datę 
śmierci wielkiego astronoma: 21 maja 1543 r . zamiast 24 maja 1543 r. 

Mimo tych niewielkich usterek praca jest bardzo interesująca i należy 
ją polecić wszystkim miłośnikom astronomii. Pokazano w niej bowiem 
nie tylko Kopernika-astronoma, ale również Kopernika-humanistę, eko
nomistę i lekarza. Szczególnie zaś cenne są artykuły: prof. Włodzimierza 
Z o n n a pt. Mikolaj Kopernik - twórca nowej astronomii oraz prof. 
Aleksandra B i r k e n m ajer a pt. Stan i perspektywy badań koperni
kańskich. Piękne także jest opowiadanie literackie Ludwika Hieronima 
M o r s t i n a pt. Spotkanie we Fromborku, w którym mowa o chwilach, 
jakie pod koniec życia spędził Kopernik z Anną S c h i 11 i n g. 

· Stanislaw R. Brzostkiewicz 

, 
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NOWOSCI WYDAWNICZE 

Maciej Mazur - ATLAS NIEBA - Państwowe Zakłady Wydaw.nictvv 
Szkolnych, Warszawa 1963, nakład 10.000 egz., cena zł 80. 

Atlas stanowi ogromnie cenną pozycję, wypełniającą dotkliwą lukę 
w zakresie tego typu wydawnictw dla milośników astronomii. 

Wydane poprzednio atlasy (w r. 1948 Atlas Astronomiczny Antoniego 
Opolskiego oraz wydany w r. 1956 Atlas Nieba Gwiaździstego widocz
nego w Polsce Jerzego Dobrzyckiego) są od dawna wyczerpane, a zagra
niczne wydawnictwa takie, jak np. Zwiezdnyj Atlas Michajłowa, czy też 
Atlas Coeli Becvafa - były sprowadzane w ograniczonych ilościach tak, 
że w żadnym wypadku nie mogły pokryć zapotrzebowania Czytelników 
w tym zakresie. 

Wydany obecnie atlas opracowany jest niezwykle starannie. Oprócz 
map nieba widocznego w Polsce zawiera on również mapy okolic polud
niowego bieguna niebieskiego. Mapy są przejrzyste i niezwykle staran
nie wykonane (np. podziałka w rektascensji naniesiona jest w godzinach 
i stopniach), uwidoczniono również ciekawsze obiekty, jak gwiazdy 
zmienne i podwójne, gromady gwiazd, mgławice i galaktyki. 

Na każdej mapie podano skalę jasności gwiazd oraz oznaczenia róż
nych obiektów uwidocznionych na mapach. Na wszystkich mapach (z wy
jątkiem okolic poludniowego bieguna niebieskiego) zaznaczono gwiazdy 
do 6m,25. 

Do atlasu dołączono mapę Księżyca z wyczerpującym opisem oraz 
mapę Pólnocnej Sekwencji Polarnej wraz z wykazem gwiazd, w którym 
podano m. in. jasności fotowizualne i fotograficzne 90 gwiazd do 1'7m. 

Bardzo szczegółowe opisy map oraz pomocnicze tabele, jak "Pozycje 
Planet w 1960-1970", "Wykaz gwiazdozbiorów" - z uwzględnieniem 
okresu widoczności każdego z nich, "Wykaz najciekawszych obiektów 
nieba" i wreszcie katalog najjaśniejszych gwiazd, usystematyzowany we
dług przynależności do gwiazdozbiorów - umożliwiają korzystanie 
z Atlasu Czytelnikom o różnym stopniu przygotowania i znajomości nieba. 

Opis obrotowej mapy nieba oraz omówienie zagadnień, jakie za jej 
pomocą można rozwiązać, świetnie zamykałyby całość. gdyby - jak to 
pierwotnie planowano - dołączono do Atlasu również obrotową mapę 
nieba. 

Omawiany Atlas Nieba w pełni zasługuje na to, aby znaleźć się w bi
bliotece każdego milośnika nieba oraz każdego nauczyciela astronomii. 

E. Penl!:ala - WUNDER DES WELTALLS (EIN BILDATLAS DES 
KOSMOS), stron 112, cena 148,50 zl. Do nabycia w księgarniach rozpro
wadzających wydawnictwa zagraniczne. 

Album zawiera ponad sto wysokiej klasy zdjęć różnych obiektów nie
bieskich, obserwatoriów, przyrządów astronomicznych itp. oraz kilka 
barwnych zdjęć wykonanych w Obserwatorium na Mount Falomar (M 31, 
M 42, M 57, M 1). Każdy rozdział zaopatrzony jest w krótki tekst wpro-
wadzający. Maria Pańków 

J. S. Szkłowski - WSZECHSWIAT, ZYCIE, MYSL. Państwowe Wy
dawnictwo Naukowe, Warszawa, 1965, str. 403, cena 31 ·zl; Biblioteka 
"Problemów". 

Wolna od wszelkich uprzedzeń i pozanaukowych emocji książka o ży
ciu poza Ziemią, której autorem jest astronom radziecki wielkiej miary, 
składa się z trzech części, zaanonsowanych zresztą w jej tytule: 
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l. Aspekty astronomiczne - omówienie ostatnich osiągnięć w bada
niach Wszechświata; 

2. Życie we Wszechświecie - biologiczne pojęcia życia i warunków 
jego powstawania, a także możliwości istnienia życia w Układzie 
Słonecznym, w szczególności na Marsd.e; 

3. Życie istot rozumnych we Wszechświecie - rozmai.Jte warianty na
wiązywania łączności z ewentualnie istniejącymi we Wszechświ.ecie 
innymi cywilizacjami; autor rozpatruje w tej części za[ety i wady 
łączności radiOIWej, optycznej oraz przy pomocy sond automatycz
nych oraz możliwości bez.pośrednich korutaktów. 

Praca Szklowskiego dająca najbardziej wyczerpujące i wszechstronne 
ujęcie sprawy życia we Wszechświecie zdobyła szeroki rozglos nie tylko 
w Związku Radzieckim, lecz 1 na całym świecie; tym bardziej więc 
należy ją polecić milośnikom astronomii w Pdlsce. 

Edward J. Pokorny - TROPICIELE NIEBIESKICH SZLAKÓW, 
część III. Warszawa, 1965, str. 237, cena 10 zl; 

III część wydawanej w ramach biblioteki poprularno-maukowej "$wiato
wid" króbki.ej historii astronomii obejmuje wieki XVII i XVIII. Po
przednie części ukazały się w latach 1960 i 1963, obejmując okres nd 
zarania astrxmomii do Ptolemeusza (cz. l) i okres średniowiecza do Gali
leusza (cz. II). W cz. III autor przedstawia: 
-.głośne odkrycia fizyczne (Newton, Huygens, Foucault), 
- tworzenie się kosmogonii (Kartezjusz, Buffon, Kant, Laplace). 
- powstawanie i rozwój obserwatoriów astronomicznych w Europie. 

Całość z.amyka krótki kalendarzyk najważniejszych wydarzeń oraz alfa
betyczne zestawienie postaci omawianych w książce. 

Robert Tocquet - ZYCIE NA PLANETACH. Państwowe Wydawnic
two Naukowe, Warszawa, 1965, str. 160, cena 10 zl; BibJ.ioteka "Omega". 

Pasjonujące zagadnienie życia poza Ziemią przedstawione jest przy 
uwzględnieniu aspektów biologicznych, fizycznych i astronomicznych. Na 
początku autor omawia swoistości cech życia i jego powstawania, a także 
warunków w jakich zjawisko życia może się pojawić. Dalsze rozdziały 
książki poświęcone są poszczególnym obiektom Ukladu Słonecznego 
z uwzględnieniem Marsa jako najbardziej prawdopodobnego po Ziemi 
siedliska życia. Ostatni wreszcie roz.dzial przynosi w ogólnym zarysie 
opis moiJliwości życia we Wszechświecie przy :zMożeniu wielości ukła
dów planetarnych. Calość napisana jest w sposób przystępny, przedsta
wia wyniki wielu badań nad zagadnieniem życia poza Ziemią oraz za
wiera stawiane na ich podstawie hipotezy. 

Włodzimierz Zonn - ASTRONOMIA DZIS I WCZORAJ. Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1965, str. 126, cena 10 zł; BibJ.ioteka 
"Omega". 

Bardzo dobrze znany z licznych publikacji w Uranii prof. dr Włodzi
mierz Zonn przedstawia w syntetycznej i przystępnej formie historię 
wiedzy o Wszechświecie od jej początków tzn. okresu, kitóry można by 
nazwać kalendarzowo-astrologicznym, poprzez genialne odkrycia czasów 
Odt,odzenia (Kopernik, Newton), aż do czasów współczesnych, włączając 
nawet pewną wizję przyszłości astronomii. Zaletą książki jest przedsta
wienie w niej węzłowych problemów współczesnej astronomii, o czym 
świadczą choćby tytuly rozdziałów jak: kosmoiJ.ogia, grawitacja, współ
czesna astrofizyka; a zagadnienia te nurtują przecież nie ty:l.ko ludzi zaj
mujących się nimi zawodowo. 
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J acek Machowski- PA R AGRAFY DLA K OSMOSU. Państwowe WY
dawnictwo Naukowe, Warszawa, 1965, str. 151, cena 10 zł; Biblioteka 
"Omega". 

Prawnik, były pracow:nik polskiej slużby zagranicznej (m. in. w ONZ), 
członek Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmi=ego przy Między
narodowej Federacji Astronautycznej, dr Jacek Machowski przedstawia 
problemy prawne wylkorzystania przestrzeni kJosmicznej. Oczywiście ro
zumie się przez to stworzenie zasad umożliwiających bezkonfliktowe opa
nowanie i użytkowanie przestrzeni lmsmicz.nej dJa potrzeb ludzlrości, co 
przy obecnym politycznym rozbiciu mieszkańców naszej planety jest 
trudne do prwprowadzenia. O trudnościach występujących w zakresie 
prawnego uregulowania kosmicznej ekspansji świadczą poruswne w książ
ce sprawy jak np.: 
- spór o miedzę kosmiczną, obejmujący możliwie ścisłe określenie do 

jakiej wysokości może sięgać władza poszczególnych państw; 
- p·rawo wlaSITiości we Wszechświecie, czy i o ile może mieć zastoso~ 

wanie; 
- prawo kosmicznych szlak:ów obejmujące przepisy ruchu, unormowanie 

ratownictwa i wynagradzanie szJkód; 
- sposoby zapobiegnięcia powstawaniu kosmicznego kolonializmu (w nie

których krajach pojawiają się przedsiębiorstwa handlu obiektami kos
micznymi, np. sprzedaż działek na Księżycu czy Marsie, oraz tendencje 
tworzenia baz wojskowych w przestrzeni kosmicznej. 

Aleksander Kuśnierz 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Czerwiec 1966 r . 
Opracował G. Sitarski 

W tym miesiącu mamy dobre warunki widoczności Merkurego, któ
rego odnajdziemy wieczorem nad zachodnim horyzontem Jako gwiazdę 
około zerowej wielkości. Wieczorem też w pierwszych dniach czerwca 
widoczny jest jeszcze Jowisz, świecący również nad zachodnim hory
zontem, ale znacznie jaśniej niż Merkury. 

Wenus wschodzi pod koniec nocy i świeci nad wschodnim horyzontem 
jako Gwiazda Poranna około -3.5 wielkości. W drugiej polowie nocy 
odnajdziemy Saturna jako gwiazdę około + 1.3 wielkości na granicy gwia
zdozbiorów Wodnika i Ryb . Mars jest w tym miesiącu niewidoczny. 

Przez lunety możemy też obserwować wieczorem Urana w gwiazdo
zbiorze Lwa i prawie przez całą noc Neptuna w gwiazdozbiorze Wagi. 
Pluton przebywa także w Lwie, ale dostępny jest tylko przez wielkie 
teleskopy. 

Za pomocą większych lunet możemy próbować odnaleźć dwie plane
toidy około 11.5 wielkości gwiazdowej: Nysę w gwiazdozbiorze Panny 
i Antygonę na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wolarza. Obie planetki 
odróżnimy od otaczających gwiazd po zmianie położenia dopiero po kilku 
nocach obserwacji. 

1d18h Neptun w złączeniu z Księżycem. 
2d9h Pluton nieruchomy w rektascensji. 
lld21h Jowisz w złączeniu z Merkurym w odległości dwóch stopni. Obie 

planety odnajdziemy wieczorem nad zachodnim horyzontem, przy czym 
Jowisz jest jaśniejszy niż Merkury. O 22h Saturn w niewidocznym złą
czeniu z Księżycem. 
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12d8h Ma rs w niewidocznym i dość dalekim (6°) złączeniu z Aldebara
nem , gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka. 

16dOh Wenus w złączeniu z Księżycem w odległości l 0 • Rankiem nad 
w schodnim horyzontem obserwujemy piękną konfigurację Wenus i sierpa 
Księżyca. 

20dl4h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
2ld Tego wieczora spróbujmy nad zachodnim horyzontem odszukać 

dwie gwiazdy pierwszej wielkości z gwiazdozbwru Bliźniąt, Kastora i Pol
luksa, a prawie nad samym horyzontem - Merkurego; o 2lh Merkury 
znaj dzie się w złączeniu w odległości 5° od Polluksa. Tego też wieczora 
o 2l h33m Słońce wstępuje w znak Ra ka; m a my początek lata astrono
micznego na pólkuli północnej . 

22d2h4lm Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0° ; jest 
to początek 1509 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. 

24d6h Uran w złączeniu z Księżycem. 
28d24h Neptun w złączeniu z Księżycem Neptuna odznajdziemy przez 

lunetę w odległości około l o na pólnoc od Księżyca. 
30d2lh Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca ; kąt 

tego odchylenia wynosi 26°. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

D a t a 
l 9 6 6 

V 31 
VI 10 

20 
30 

VII 10 

Data 

l p 
1966 

o 
VI l -15.44 

3 -14.67 
5 -13.92 
7 -13.12 
9 -12.32 

11 -ll.48 
13 -10.65 
15 - 9.80 

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. mlnkm j. a. mln km j. a. 
0.728 108.9 1.101 164.7 1.488 222.7 2.487 
0.728 108.8 1.172 175.3 1.502 224.6 2.490 
0.727 108.7 1.239 185.4 1.515 226.6 2.489 
0.726 108.5 1.303 195.0 1.528 228.5 2.484 
0.724 108.4 1.364 204.0 1.540 230.4 2.474 

Dane dla obserwaiorew Słońca. 
(na 13h czasu środkowo-europeJskiego) 

l Bo l Lo l 
Data l 
1966 

p 

l Bo l 
o o o o 

-0.60 272.30 VI 17 -8.93 +1.32 
-0.36 245.83 19 -8.06 + 1.56 
-0.12 219.35 21 -7.l8 + 1.80 
+0.13 192.89 23 - 6.28 + 2.03 
+0.37 166.42 25 -5.38 +2.26 
+0.6l 139.95 27 -4.48 +2.48 
+0.85 113.48 29 -3.58 

l 
+ 2.71 

+L09 87.01 VII l -2.67 2.94 

mlnkm 
372.1 
372.5 
372.4 
3716 
370.2 

Lo 

o 
60.53 
34.06 

7.59 
341.11 
314.64 
288.17 
261.69 
235.22 

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

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość l długość środka tarczy. 
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Czerwiec 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
l h czasu 

l Warszawa 
1966 środk.-europ. 

a l ll l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o h m hm 

V 31 4 49 +23.5 3 36 20 06 
VI 10 6 19 +25.4 4 11 2111 

20 7 32 +23.5 5 00 21 29 
30 8 23 l +19.7 5 38 2115 

V 31 
VI 10 

20 
30 

Widoczny wieczorem nad zachod
nim horyzontR.m jalw gwiazda oko
lo zerowej wielkości. . 

3 57 
4 27 
4 57 
5 27 

MARS 
+20.6 3 04 
+22.0 2 45 
+23.0 2 29 
+23.7 2 15 

Niewidoczny. 

18 54 
18 54 
18 ·52 
18 84 

V 21 l 23 54 l VI 10 23 59 
30 o 02 

SATURN 

-2.8 l 151 
-2.4 o 35 
-2.2 2315 1

13 21 
12 09 
10 55 

V 23 
VI 12 

VII 2 

V. 25 
VI 4 

14 
24 

VII 4 

Widoczny w drugiej polowJe nocy 
na granicy gwiazdozbiorów Ryb 
i Wodnika (około +1.3 wielh.. 
gwiazd.). 

h m 
15 14.3 
15 12.3 
15 10.8 

l w połud. 
NEPTUN 

o.,· · • ~,...., ,. ~- tJ m 
-16 081 22 46 
-1601 2125 
-15 56 20 05 

Widoczny przez calą noc w gw:a
zdozbiorze Wagi (okolQ 8 wielk. 
gwiazd.) . 

PLANETOIDA 44 NYSA 
12 11.8 +402 19 36 
12 16.1 +319 19 Ol 
12 22.4 +222 18 28 
12 30.5 +116 17 57 
12 40.0 +O Ol 17 27 

Okola 11.5 wlelk. gwiazd. Widocz
na w pierW-szych godzina.ch nocy 
w gwiazdozbiorze Panny. 

l h czasu 

l Warszawa 
środk.-europ. 

a l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 
l 51 + 9.2 2 07 15 40 
2 36 +13.0 l 51 16 06 
3 22 +16.5 l 37 16 34 
4 10 + 19.3 l 29 17 00 

Błyszczący pit:knym blas.Oem jako 
Gwiazda Ponnna -3.5 wielkości. 

6 23 
6 32 
6 42 
6 51 

JOWISZ 
+233 511 
+23.2 4 41 
+23.1 4 13 
+23.0 3 43 

21 38 
21 07 
20 38 
20 07 

Do polowy miesiąca · widoczny 
Jeszcze wieczorem nad zachodnim 
horyzontem (-1.5 w1elk. gwiazd.). 

URAN 

11 08 l +6.4 112 16 
11 08 +6.4 lO 57 
11 lO +6.2 9 42 l 

l 24 
o 05 

22 44 
Widoczny w pierwszych godzinach 
nocy w gwiazdozbiorze Lwa (5.8 
wielk. wiazd.). 

a Iw połud. 
PLUTON 

.-h'" m ··s--·· • o 1 

11 30 53 +19 13~41. 
11 30 52 +19 04.8 
11 31 38 +18 51.6 

h m 
19 04 
17 45 
16 27 

Widoczny w pierwszych godzi
nach nocy w gwiazdozbiorze Lwa; 
dostępny tylko przez wielkie te
lesk0py (14.5 wielk. gwiazd.). 

PLANETOIDA 129 ANTYGONA 
13 39.4 +9 56 21 03 
13 38.2 +9 09 20 23 
13 39.5 +a 01 19 46 
13 43.3 +6 36 19 09 
13 49.5 +4 58 18 36 

Oloolo 11.5 wlelk. gwiazd. Widocz
na w pierw,sllycl1 godzinach nocy 
na granicy gwiazdozbiorów Pan
ny i Wolarza. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 195'1.0). 



Czerwiec 1966 r. SLOŃCE 

1h c·zasu Szczecin Poznań Wrocław 
Data środk . -europ. 

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

m i h m o hm hm hm hm hm hm 
V 31 +2.6 4 29 + 21.8 3 41 2019 3 37 20 02 3 44 19 56 

VI lO + o.9 510 + 22.9 3 35 20 28 3 31 20 12 3 38 20 05 
20 -1.4 5 54 + 23.4 3 33 20 34 3 29 2018 3 36 20 10 
30 -3.4 6 36 + 23.2 3 37 2034 3 33 2018 3 40 2010 

VII lO -5.2 1 7 15 1+22.2 3 46 20 28 3 42 2012 3 49 20 05 

KSIĘŻYC 

l h czasu 1h czasu 
Data środk. · euro p. Warszawa 

Data środk. -europ . 
Warszawa 

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

t m l o hm hm hm o hm hm 
VI l 14 35 -13.8 17 47 2 22 Yl11 23 21 - 9.5 o 32 1120 

2 1529 -18.8 19 11 2 41 12 o 04 - 4.3 o 43 12 29 
3 16 24, -22.8 20 30 3 07 13 o 47 +u o 54 13 40 
4 17 21 -25.5 21 38 3 41 14 l 31 + 6.6 l 07 14 54 
5 18 19 . -26.7 22 32 4 27 15 2 17 +11.9 119 1610 
6 19 15, -26.5 2312 5 25 16 3 06 +16.9 l 36 17 29 
7 2010 -24.9 23 41 6 33 17 3 59 +21.2 l 58 18 51 
8 21 02 -22.2 7 45 18 4 56 +24.5 2 29 2009 
9 21 51 - 18.6 o 02 8 57 19 5 57 + 26.4 3 13 21 16 

lO 22 371-14.3 o 18 lO 08 20 7 Ol + 26.6 4 16,22 08 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

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

hm hm hm 
3 18 20 08 3 37 
311 2018 3 31 
3 09 20 24 3 29 
313 20 24 3 33 
3 22 2017 3 42 

1h czasu 
Data środk.-europ. 

a l a 

hm o 
Yl21 8 04 +25.1 

22 9 06 +21.9 
23 10 04 +17.4 
24 10 59 +11.9 
25 11 51 - 5.8 
26 12 42 -0.5 
27 13 32 - 6.7 
28 14 22 -12.5 
29 15 14 -17.6 
30 16 08 -21.8 

hm hm 
19 39 3 22 
19 48 316 
19 53 314 
19 54 3 18 
19 48 3 27 

warszawa 

wsch. l zach. 

hm hm 
5 34 22 44 
7 00 23 10 
8 30 23 30 
9 57 23 45 

1123 23 59 
12 45 -
14 08 o 13 
15 32 o 29 
16 53 o 46 
18 13 l 09 

hm h m hm hm hm 
19 46 3 29 19 31 3 08 19 42i 
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 40 313 19 51 

Fazy Księżyca 

d h 

V 27 10 
VI 3 9 
VI 11 6 
VI 18 21 
VI 25 14 

Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia VII 2 21 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

I
Srednlca 
tarczy 

Najw. VI 10 91 29'.5 
Najmn. VI 22 9 32.6 
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Hosaa nporpaMMa o6y•tenHH acTpo
HOMHJt. 

XpOHliKa P .T.M.A.: 113 ):leHTeJibHO
CTM KpaKOBCKOrO 0T):IeJieHM11 P.T.M.A. 
B 1965 r. 

McTopH'łeCKaa xpoi<lłKa. 
ACTpOHOMlf'łCCKlfH KaJielt):lapb, 

---
ADRESY ODDZIALOW PTMA 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom 
Kultury. 

Białystok - ul. Kllińsld.ego l, Za
kład Fizyki A.kadem:Li Medyc=ej, 
tel. 55-91, wn. 611.. 

Chorzów - Sląskie Planetarium 1 Ob
serwatorium Astronomiczne. Cho
rzów I, sl«'. poczt. 10, tel. 301-49. 

Częstochowa - Al. Pokoju 4., m. 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Okrzei 15 

(Zofia Piaskowska). Sekretariat: 
Cz. godz. 19-20 

Frombork ~ W1eźa Wodna. Pokazy 
i sekr.: godz. 16-18 

Gdańsk-Oliwa, ul. Sambora 9. 
Gdynia - Kamienna Góra, ul. Mic

kiewicza 5 m. 4. 
Gliwice ul. Marcina Strzody 2 

gmach Biura Projektów Przemy
stu Węglowego). Sekiretariat: Czw. 
godz. 17-19. Pokazy rueba: Jan 
Kasza, Ruda Sląska 1, ul. Obroń
ców Wołgogradu 32, tel. Zabrze 
33-01, \lll1. J55. 

Jelenia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkota Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po
kazy nieba w poniedziałki: Jele
nia Góra , ul. Obrońców Pokoju 
(mgr Marian Tumidalski) 1 Cie
plice, ul. l Maja 126 (mgr Alfred 
Neumann). 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

Kraków - ul. Solskiego 30, ITI p. Se
kretariat: Pon. Pi. godz. 15-20. 

Krosno n /W. - ul. Nowotki 1 I p. 
(Jan Winiarski). 

Lódź - ul. Traugutta 18, pok. 4.12 
tel. 250-02. Sekretardat: Sr. godz. 
.1J3-20. 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
tel. 80-52. Sek!retartat: Pon. Sr. 
P.l. 16-20. 

Olsztyn - Muzeum Mll!zurskie I p., 
tel. 24-74 (W. Radzd.winowicz). 

Opole - Strzelców Bytomskich 3, 
WDK, p. 45, sekretariat g. 16-18. 
Stacja Astronomiczna, MDK, taras, 
pokazy nieba wt. i pt. od zmierz
chu do g. 21. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Al. l-go 
Maja n p. (Zakładowy Dom Kul
tury). 

Oświęcim - ul. Wl. Jagielty 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. MJ:yri
ska 7. 

Poznań - ul. Stary Rynek 9/10. Se
kvetariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Radom - Zeromskiego 75 p. 224. 
Szczecin -- Al. Piastów 19, pok. 206 

(Katedra Flzyki Politechndki Szcze
cińskiej) tel. 47G-91, wn. 276. 

Szczecinek - ul. T. KośCliuszki JO, 
m. 3, tel. 25--<86. 

Toruń - ul. Nowickiego 39/45 (Maria 
Kęd:zJi.erska). Sekretariat: Czw. Sob. 
godz. 18-'20. Odczyty: Pon. godz. 16 
w Col. Max. UMK . 

warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Pon. Sr. Pi. godz. 18-21. 
Biblioteka: S r. .. Wieczory astrono
miczne": Pi. 

Wrocław ul. Piotra Skargi l&a 
(Wzgórze Partyzantów), tel. 347-32. 
Sekretariat: godz. g_,u oraz 18-19. 

------ -
Rada Redakcyjna: s. Piotrowsld (przewodn.), L. Cichowicz, R. Janlczek, J. Mergen
taler, K. Rudnicki, E. Rybka, w. zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler (Red. nacz.), 
K. Ziolkowski (sekr. Red.), A. Cichowicz (red. techn.), M. Bielicki, T. Jarzębowsld., 
J. Kubikowsld., J . Maslowslcl., J. Mietels'ki, M. Pańków, A. Piaskowski, S. Ruciński, 
r<:. Rudndcki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Uja
zdowskie 4. Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośnlików Astronomii, Zarząd Główny, 
Kraków, ul. Solskiego 30/8. Warunki prenumeraty: roczna - 72 z!, pólroczna - 3G zł, 
cena l egz. - 6 zt, dla członków PTMA - w ramach składki - 60 zl rocznie. 

Drul<: Krakowska Drukarn1a Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l. - Zam. 932./66. 
Nakład 3000 egz. T-7 



Otwarcie nowego Obserwatorium. Przemawia Rektor UJ prof. M. Klimaszewski. 
Obok prof. K. Kozieł i prof. E. Rybka. 

Radioteleskop o średnicy 7 m Obserwatorium UJ na Skale pod Kralmwem. Pierw
sze obserwacje dokonano podczas zaćmienia Slo1\ca 30 czerwca 1954 r. 

Zdjęcia: J. Pagaczewski 

Czwarta s tron a okładki : Poludniowo-zachodnia kopula nowego Obserwatorium UJ. 
Fot. J. Pagaczewski 
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Publikujemy zdj ę cia nadesłane Redakcji: częściowe zaćmienie Słońca 

llh39' 20.V.66 Fot. T. Królak, Gniezno 

10h42' 20.V.66 Fot. F. Burian, Gniezno 

Pierwsza strona okładki: Tak wyglądała Ziemia (okolica Półwyspu Iberyj
skiego) w dniu 6 września 1964 r. z wysokości około 600 km. Zdjęcie za 

pomocą kamery zainstalowanej na sztucznym satelicie Nimbus .. l 
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SPIS TRESCI 

I~udwik Zajdler - Prof. dr. Felicjan 
Kępiński. 

Felicjan Kępiński - Dzień, odpowia
dający danej dacie. 

Stanisław R. Brzostkiewicz - Krater 
Banachiewicza. 

Andrzej Marks - Dziesięciolecie Pla
neta!rium. 

Aleksander Kuśnierz - Astronomia 
wobec prawa kosmicznego. 

Olimpiada Astronomiczna. 
Poradnik obserwatora: Pochodnie sło

neczne. 
Obserwacja: Foto-filmo·we obserwacje 

częściowego zaćmienia Słońca 20.V.66-
Kratery księżycowe Seleucus i Struve. 

Kronika.: Nimbus-l- Łańcuszki kra
terowe na księżycu - Poszukiwania 
w USA tektytów pochodzących z księ
życa - Plany astronomiri amerykail
skiej - Nowa propozycja doświadczal
nego sprawdrenia teoflli E1nsterna -
Nowe obserwatornum słoneczne w 
ZSRR - Duży teleskop dla Hawajów
Para wodna w atmosferze Wenus. 

Kronika PTMA: Z życia oddziału 
warszawskiego - Z życia oddziału 
w Dąbrowie Górniczej. 

Kronika historyczna.: W sprawie rocz
nicy urodzin i zgonu Mikołaja Koperni
ka - ll.VII.l732 r. urodził się Joseph 
Lalande - 25.VIII. 1832 r. zmarł Wil
helm Herschel - 29.VIII.1916 zmarł 
Oskar A. Backlund. 

Z korespondencji: O Marinerze-4 -
Polscy astronomowie w filatelistyce !pOl
skiej 1966. 

To i owo. 
Kalendarzyk astronomiczny. 

"Prawo kosmiczne" - to 
nowa dziedzina zainteresowań, 
o której istnieniu informujemy 
w artykule ALEKSANDRA. 
KUSNIERZA. Artykuł bar
dzo na czasie: jak wiadomo 
czytelnikom prasy codziennej, 
na propozycję ZSRR na po
rządku obrad najbliższej Se
sji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ znalazła się sprawa za
warcia międzynarodowego po
rozumienia na temat zasad 
prawnych działalności państw 
w dziedzinie badania i opa
nowania Księżyca i innych 
ciał niebieskich. 

Tymczasem opanowywa-
nie Księżyca rozpoczęło się. 
Po niedawnym lądowaniu ra
dzieckiego aparatu Luna-9 
w dniu 2 czerwca wylądowal 
"miękko" tuż obok zaplano
wanego miejsca amerykański 
aparat Surveyor-1. Do chwili 
oddania numeru do druku. 
przesłał on na Ziemię powyżej 
3000 zdjęć powierzchni nasze
go Srebrnego Satelity. 

W tym samym czasie za
kończył program badań apa
rat ~una-10, pierwszy sztucz
ny satelita Księżyca. 

Znany z prasy, radia i tele
wizji pełen napięcia lot ame
rykańskiego statku Gemini-9 
z astronautami Staffordem 
i Cernanem zakończył się 
szczęśliwie, choć nie udała się 
znów próba złączenia z po
przednio wysłanym aparatem 
ATDA. Oprócz trudności tech
nicznych (nie odpadła osłona 
rakiety ATDA) wystąpiły tu 
i takie, jakich się nie spodzie
wano: astronautów podczas 
próby zbliżenia razil blask 
Słońca oraz jego odbicie w Pa
cyfiku. 

Według przewidywań 
do roku 1970 odbędzie się lot 
na Księżyc z załogą. 
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LUDWIK ZAJDLER - War s z: a w a 

l PROF. DR FELICJAN KĘPIŃSKI l 

W dniu 8 kwietnia 1966 r. 
rozstał się z życiem eme

rytowany profesor astronomii 
Folitechniki Warszawskiej, 
doktor Felicjan Kępiński, je
den z założycieli naszego To
warzystwa i pierwiSzy redak
tor "Ur.anii". 

Felicjan Kępiński urodził 
się 29 kwietnia 1885 roku 
w Piotrkowie Trybunalskim, 
gdzie ulmńczyl gimnazjum 
w r. 1903. W tymże roku roz
począł studia na wydzia
le matematyczno-fizycznym 

Uniwersytetu Warszawskiego. W pamiętnym roku 1905 Felicjan 
Kępiński bierze udział w akcji strajkowej studentów, w związku 
z czym zmuszony jest przerwać studia. Udaje się za granicę 
i dalsze studia kontynuuje .w Lipsku, Getyndze i Berlinie, gdzie 
w r. 1913 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie pracy 
dotyczącej ruchów małych planet (Ueber die periodischen Li:i
sungen Jupiternahen Planetoiden). 

W czasie pierwszej wojny światowej pracowal jako asystent 
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Berlińskiego 
w Babelsbergu. Zaraz po zakończeniu działań wojennych wraca 
do kraju i obejmuje stanowisko adiunkta w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przewód habi
litacyjny prowadzi na Uniwersytecie Wileńskim na podstawie 
pracy - podobnie jak praca doktorska - dotyczącej ruchów 
małych planet (Sur le mouvement des petites planetes du type 
p+ 1/p). Po otrzymaniu tytułu docenta rozpoczyna pracę w roku 
l 925 :na Falitechnice Warszawskiej. W r. 1927 otrzymuje tytuł 
profesora nadzwyczajnego i kierawnika Obserwatorium Astro
nomicznego, w r. l 938 zostaje profesarem zwyczajnym, którą to 
godność piastuje do przejścia na emeryturę w r. 1960. 

Fot. dr J. Pagaczewski, PTMA. 
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W ciągu pr:oeszło 50-letniej działalności naukowej Kępiński 
napisał 88 prac naukowych, kilkanaście artykułów popularno
-naukowych, krytycznych lub polemicznych, 8 podręczników 
wydanych w postaci skryptów. Był inicjatorem i wieloletnim 
redaktorem Rocznika Astronomicznego, wydawanego od r. 1921, 
początkowo przez Wojskowy Instytut Geograficzny, obecnie 
przez Instytut Geodezji i Kartografii. W okresie ostatniej wojny 
napisał 14 prac, w tym 2 podręczniki (Astronomia Sferyczna 
i Astvonomia Praktyczna, liczące po ok. 400 stron). Prace ,te 
uległy pożarowi w czasie !powstania warszawskiego w r. 1944 
w mieszkaniu Profesora przy ul. Dantyszka, część ich zdołał 
jednak po wojnie odtworzyć i opublikować. 

Prace Felicjana Kępińskiego dotyczyły głównie mechaniki nie
ba i astronomii geodezyjnej. Jeśli chodzi o środki badań -
można je podzielić na prace czysto teoretyczne, teoretyczno-ra
chunkowe i obserwacyjne. 

Na piePWszym miejscu należy wymienić Jego prace o ruchach 
małych planet i o komecie Kopffa (1906e). Ta ostatnia przyniosła 
Mu sławę światową dzięki doskonałej zgódności obliczeń z ob
s.eTwacJami tej komety w r. 1939: odchylenie obserwacji od 
pozycji przepowiedzianych rachunkiem wynosiło zaledwie 
0,2 sek w rektascensji i 3" w deklinacji - na oo z podziwem 
zwrócił uw;agę w .,Comet Notes" wybitny obserwator komet 
z Obserwatorium Yerkesa- G. Van Biesbroeck. Drugim waż
nym osiągnięciem Kępińskiego było obliczenie perturbacji ru
chu komety w okresie jej zanurz.enia się w sferę predcminacji 
Jowisza, kiedy to (w marcu 1954 r.) kometa Kopffa zbliżyla się 
do Jowisza na odległość 0,17 j-edn . astr. Spowod·owafo to kom
pletną zmianę elementów orbity. Kcmeta mogła być bezpowrot
nie stracona. jeśli nie uda się obliczyć efemerydy do r. 1957. kie
dy przewidywano jej ponowne zbliżenie się do Słońca. Tylko 
dzięki wielkiej pomysłowości i dzięki dużemu nakładowi pracy 
udało się na czas zakończyć obhczenia. Uwiel'lczeniem wysiłku 
Kępiń:skiego było odmalezien1e komety pr:oez dr Elisaheth Roe~ 
mer z Obserwatorium Flagstaff w Arizonie jako b. słabego 
obiektu 19-tej wielkości gwiazdowej w pobliżu zapowiedzianego 
miejsca. Należy zauważyć, że angielscy astronomowie również 
obliczyli efemerydę komety Kopffa, ale błąd tych obliczeń wy
no.sił 1lf2h w rekta.soensji i gdyby nie obliczenia Kępińskiego -
komety by już nie odnaleziono. Felicjan Kępiński otrzymal 
wówczas liczne gratulacje od świata naukowego. 

Ostatnie pojawienie się komety Kopffa miało miejsce w okr~ 
sie 1963-1965. Pierwsza zaobserwowała ją - tak jak poprzcd-
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nim razem - dr E. Roemer. I tym razem dzięki obliczeniom 
Kępińskiego.t 

Z prac w zaktresie astronomii geodezyjnej, oprócz wspomnia
nych już podręczników, Kępiński opublikował szereg prac na 
temat wyznaczania wspókzędnych - długość, szemkość, azy
mut. Szczególne znacze!Ilie mają prace dotyczące jednoczesnego 
wyznaczania współrzędnych, jak również metody wyznaczania 
azymutu z par gwiazd obserwowanych na tej samej wysokości
podobnie, jak w metodach Zingera i Piewcowa w odniesieniu 
do wyznaczania czasu (długości) i szerokości. Metoda ta ma spe
cjalne zastosowanie w geodezji. 
Kępiński był doskonałym obserwatorem. Jego nazwisko czę

sto spotyka się na liście obserwatorów komet, planet i planetoid, 
zakryć gwiazd przez Księżyc. Większą pracą obserwacyjną jest 
publikacja dotycząca udziału Obserwatorium Folitechniki War
szawski:ej w międzynarodowej operacji długości geograficznych 
w r. 1933. 

Jako wykładowca, profesor Felicjan Kępiński mógł szczycić 
się nie byle jakim sukcesem. Przeszło 500 inżynierów geodetów 
wychowanków Politech!niki Warszawskiej - to Jego uczniowie. 
Do tego należy doliczyć wychowanków gimnazjum im. Mikołaja 
Reja z lat dwudziestych, z ,czasów, gdy Felicjan Kępiński był 
tam nauczycielem, słuchaczy Wolnej Wszechnicy w Warszawie 
oraz Oficerskiej Szkoły Topograficzm.ej. 

Felicjan Kępiński był miłośnikiem astronomii. Miłośnikiem 
i populruryzatorem. Ale milośnikiem i popularyzatorem najwyż
szej klasy- z Jego popularnych, a raczej popularno-naukowych 
artykułów w "Uranii", we "Wszechświecie", w "Postępach Astro
nomii" czy w "Problemach", mo~e kmzystać zarówno laik, jak 
i specjalista astronom, niekiedy nłezbyt dobrze zorientowany 
we wszystkich zagadnieniach tak obszernej nauki, jaką jest 
astronomia. 
Zamiłowanie do astrcmomii, wzbudzone jeszcze we wczesnej 

młodości, spotęgował pobyt w Getyndze w otoczeniu wybitnych 
astronomów niemieckich z profesorem K. Schwarzschildem na 
czele i przedstawicieli studentów polskkh, jak przyszli astro
nomowie Tadeusz Banachiewicz i Władysław Dziewulski, mate· 
matycy H. Steinhaus i W. Sierpiński - łącznie około czterdzle· 
stu osób. Lata getyńskie lubił Felicjan Kępiński wspominać, 
także w piśmie - jak we wspomnieniu o profesorze W. Dzie-

1 Notatka F. Kępińskiego w nr 9 Uranii z r. 1964, str. 240. 
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wulskim w nr 3 z 1962 "Uranii". Z Felicjanem Kępińskim od
szedł od nas ootatni z astronomów-getyngeńczyków. 
Już w pierwszych latach Jego działalności pedagogicznej na 

terenie gimnazjum Reja w Warszawie zawiązało się dokoła pro
fesora Kępińskiego ugrupowanie uczniów, z zapałem słuchają
cych Jego wykładów, z zapałem poszukujących literatury. 
W ten sposób powstało ugrupowanie warszawskie miłośników, 
w którym dużą rolę odegrał ówczesny uczeń gimnazjum Reja, 
dzisiejszy profesor astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim
Jan Mergentaler. Ugrupowanie warszawskie przybrało nazwę 
Kolo Miłośników Astronomii i rozpoczęło wydawanie własnego 
czasopisma litografowanego pod tytułem "Uranja". W roku 1921 
nastąpiło połączenie ugrupowań i w ten sposób powstaje już za
rejestrowane ogólnopolskie Towarzystwo Miłośników Astrono
mii. W końcu roku Towarzystwo liczy już 53 członków, w tym 
wszystkich profesarów astronomii, szereg studentów i młodzież 
szkól średnich. 

Na pierwszym Zebraniu Ogólnym w dniu 26 listopada 1921 r. 
ukonstytuował się pierwszy Zarząd, którego prezesem zostaj e 
Felicjan Kępiński. Kępiński podpisuje jako redaktor pierwszy, 
już ckukowany (w Drukarni Związkowej w Warszawie), numer 
"Uranii". Na liście członków TMA, opublikowanej w nr 3-4 
"Uranii" z r. 1923, nazwisko Felicjana Kępińskiego figuruje obok 
trzech dalszych nazwisk (M. Białęcki, J. Larissa-Domański 
i J. Niewodniczański) jako Członka Założyciela Towarzystwa. 

W ciągu czterdziestu pięciu lat istnienia Towarzystwa Felicjan 
Kępiński był wielokrotnie członkiem Zarządu , a · ostatnio 
w r. 1950 wybrany był na prezesa Zarządu Głównego. Zawsze 
żywo interesowal się działalnością Towarzystwa, nawet i wtedy, 
kiedy formalnie nie wchodził w skład Zarządu. Zawsze chętnie 
służył pomocą i radą. · 

W ciągu 20 lat "Uranii" po przerwie wojennej Felicjan Kę
piński napisał dla niej 21 artykułów lub notatek, w tym pięć 
w roku bieżącym. W ostatnich miesiącach zabiera ł kilkakrotnie 
głos w sprawie kalendarza, jak również w sprawie prawidłowego 
podawania dat urodzenia i zgonu Mikołaja Kopernika. Ostatni 
Jego artykuł dla "Uranii", również na ten temat, napisał już 
złożony ciężką chorobą. Nadal mu tytuł: "Dzień odpowiadający 
da111ej dacie". 

Z głębokim żalem żegna Polskie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii swego Założyciela i pierwszego Prezesa, a "Ura
nia" - swego pierwszego Redaktora. 
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FELICJAN KĘPIŃSKI 

DZIEŃ, ODPOWIADAJĄCY DANEJ DACIE 

Do podanych już w "Uranii" opisów kalendarza długotrwałego 
(Urania, 1965, nr 11 i 1966, nr 2) pragnąłbym dołączyć po

niższy wariant G. C a n e s i' e g o, wydany przez Akademię "pro 
interlingua" w Turynie, w języku propagowanym u nas przez 
T. Banachiewicza (Rocznik Astrcmomkzny Obserwatorium Kra-
kowskiego, dodatek międzynarodowy). ' 

Kalendarz. przedstawiony jest na rysunku pani:żJej, składają
cym .się z części środkowej - kołowej - i dwóch tabel bocz-· 
nych- prostokątnych. Lewa odpowiada datom juliańskim (stary 
styl) od roku O do 4 października 1582 r., prawa - datom gre
goriańskim od 15 października 1582 roku. Pod znakiem + (plus) 
dla odpowiednich przedziałów lat 0-99, 100-199, ... 2500-
2599, mieszczą się liczby, które należy dodać do daty danego 
miesiąca. 

Środek rysunku przedstawia współśrodkowy układ kołowy. 
Zewnętrzny pierścień zawiera dwie ostatnie cyfry liczby lat. 
W środkowej części znajdują się oznaczenia dni miesiąca 
l, 2, ... 31 i nazwy miesięcy (styczeń i luty nie podkreślone od
noszą się do lat zwyczajnych, a podkreślone - do przestępnych 
04, 08, o o o 96). . 

KALENDARZ JUliAŃóKI ()(JOb 17 23 28 s4 '~s. KAlfNDA~Z GRf60~1AŃS~ 
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Na wzór tego krążka wewnętrznego wycinamy z kartonu iden
tyczny krążek z oznaczeniami i nakładamy go na miejsce tam
tego tak, aby go można było obracać dokoła środka. Sposób 
posługiwania się ilustruje poni:ż!szy przykład. 

Przykład: Okrreślić dzień tygodnia daty urodzin Mikołaja Ko~ 
pernika - 1473, luty 19. 

Obracamy krążek tak, aby sektor z miesiącem luty liniami 
przedziałowymi obejmował część zewnętrznego pierścienia z licz
bą 73. Nad sumą: liczba dni daty + liczba dodatkowa z tablicy
tzn. 19+4 = 23 odczytujemy w pierścieniu dzień tygodnia: 
piątek. 

Podobt:J.ie określimy dzień zgonu M. Kopernika: 1543, maj 24, 
czwarlek. 1) 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ- Dąbrowa Górnicza 

I\:RATER BANACHIEWICZ 

Z a:pewne wszyscy miłośnicy Srebrnego Globu z zadowoleniem 
przyjęli wiadomość, że selen9grafowie arizońscy "przydzie

lili" prof. T a d e u s z o w i B a n a c h i e w i c z o w i krater na 
Księżycu (Urania, 1966, nr 5, str. 150). Obecnie chcę podać bliż
sze dane o nowym "polskim" kraterz,e, które otrzymałem od 
C h a r l e s a A. W o o d a z The Lu nar and Planetary Labora
tary - Uniwersytetu w Arizonie (Wood jest asystentem prof. 
Gerard a P. Ku i per a). Nazwa krateru Banachiewicz ogło
szona została na !karcie 15d i 15f w rektyfikowanym atlasie Księ
życa Rectified Lunar Atlas (rys. l) oraz na mapie A4 w pracy 
pt. The System of Lunar Craters Quadrant I (Tys. 2). 

Krater Banachiewicz położony jest na południowy wschód od 
Mare Crisium, tuż przy północno-zachodnim brzegu Mare 
Smythii (orientacja stron według nowego systemu). Jego współ
rzędne selenograficzne są następujące: 

A 9 ~ ~ 
80°,1 E 5°,3 N +0,981 +o,091 ' +o,171 

gdzie A. i cp oznaczają współrzędne sferyczne, a ~' 11 i ~ określają 
pozycję krateru w układzie współrzędnych prostokątnych (współ
rzędne prostokątne wyrażone są w tysięcznych częściach pro
mienia Księżyca). Na północ od krateru Banachiewicz położony 
jest krater Neper, a na południe krater Schubert (nazwa pierw
s,zego krateru pochodzi z r. 1802 od Ja n a H. S c h r i:i t er a, 

1 por. notatka prof. KępińSJkiego "W srpra'Wiiie roozmicy uro,dzln i zgolilu Mikolaja 
Kopernd.ka" na s. 230. 
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Rys. l. Rektyfikowana mapa okolicy Księżyca, w której położony jest krater 
Banachiewicz (z pracy pt. "Rectified Lunar Atlas") 

drugiego zaś z r. 1837 od Ja n a H. M a d l er a). Natomiast na 
zachód od ikrateru Banachiewicz 1eży krater, któremu uezeni 
ari:zońscy dali nazwi:._c;ko astmnoma rosyjsldego D. I. D u b i a g o. 

Nowy "polski" krater ma 92 km średnicy, jest więc nieco 
większy od krateru Kopernik (90 km średnky). Na rektyfikowa
nym zdjęciu z a1tlasu Rectified Lunar Atlas widać wyraźnie 
(paJtrz czwarta strona okładki), że we wnętrzu krateru znajdują 
się dwa małe kratery; większy leży na zachodnim wale, a mniej
szy na dnie. Na mapie A4 z pracy The System of Lunar Craters 
Quadrant I (wschodnią połowę map!)' Deiprodukujemy na str. 202), 
większy kmter oznaczony jest literą B, mniejszy zaś literą F 
(Banachiewicz B i Ball1achiewicz F). Przy lmrzysimej l:i:bracji 
w długości krater Banachiewicz powinien być widoczny za po
mocą teleskopu o średnicy 10-15 cm, chociaż nie tak dokładnie, 
jalk na zdjęciu rektyfikowanym. Należy bowiem pamiętać, że 
leży on bardzo bhsko wschodniego brzegu tarczy Księżyca 
i w długości selenografie~nej jest mocno zniekształcony skrótem 
perspektywicruym. 

Krater Banachiewicz zaznaczony już jest na mapie S c h r 6-
t er a z r. 1802, która wydana została w dziele pt. Selenotopo-
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graphische Fragmente zur genauern Kenntnis der Mondfliiche. 
Widzimy go również na mapie Wilhelma G. Lohrman
n a wydanej w r. 1878 pt. Mondkarte in 25 Sektionen, gdzie za.: 
ZJnĘl>C:zJony jest jako obiekt 251 (sektor XI). Natomiast na mapie 
Józef a Kle p e s ty wydanej w r. 1952 pt. Atlas M esice kra
ter ten oznaczony jest literą E (tablica VI). Cielkawe, że na tej 
mapie ma on mniejsze rozmiary niż sąsiedni krater Schubert. 
W rzeczywistości bowiem, jak to zresztą widzimy na mapie 
rektyfikowanej (patrz okładka), krater Banachiewicz jest dużo 
większy od krateru Schubert. Nowy "polski" krater znalazł się 
także na mapie odWTotnej strony Księżyca, która wydana zo
stała w r. 1960 w praey pt. Atlas obratnoj storany Łuny*), gdzie 
zaznacwny jest jako obiekt 306 (kwadrant północno-wschodni). 
W ·oipublikowanym tam katalogu znajdujemy następujący opis 
krateru Banachiewicz (33 pozycja): Utwór typu krateru, jasny 
na szarym tle, otoczony ciemnym walem. Dno niejednostajne, 
jaśniejsze od strony poludniowej. 

Piszący te słowa już w r. 1962 wystąpił z propozycją, aby kra
_terowi Gay-Lussac A dać naz:\visko prof. Banachiewicm (Urania, 
1962, nr 6, str. 186), kt6ry na tak wspaniały pomnik całkowicie 
zasłuży l. 

* 
Prof. Tadeusz Banachiewicz urodził się 13 lutego 1882 r. 

w Wanszawie i tam też chodził do gimnazjum, a w r. 1904 ukoń
czył uniwersytet (wydział matematyczno-fizyczny). Wiedzę uzu
pełnił na uniwensytecie w Getyndze i w Obserwatorium Pułkow
skim. W latach 1908-1909 pracował w charakterze asystenta 
w Obserwatorium Wa~szawskim, a w latach 1910-1915 był 
znów asystentem w Obserwatorium im. Engelhardta pod Kaza
niem. W r. 1915 został profesorem astronomii i dyrektorem 
obserwatorium w Dorpacie (obecnie Tartu). Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległośd w r. 1918 wraca do kraju i już w r. 1919 
zostaje mianowany profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz dyrektorem Obserwatorium Krakowskiego. Podczas oku
pacji hitlerowskiej wywieziono go wraz z grupą profesorów 
krakowskich do obozu w Sachsenhausen. Po wojnie ponownie 
obejmuje stanqwisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz dyrektora Obserwatorium Krakawsktego i funkcje te pełni 
aż do śmierci. Zmarł17 listapada 1954 r. w Krakowie. Spo,czywa 
w "Krypcie Zasłużonych" pbd kościołem na Skałce. 

*) W roku 1961 ukazała się jego polskJa wersja pn. Atlas odwrotne.i 
strony Księżyca; PWN, 1961, 60 zł. 
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Rys. 2. Część wschodnia mapy A4 (z pracy pt. "The System of Lunar Craters 
Quadrant I"); nazwa krateru Banachiewicz została podkreślona 
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Dorobek naukowy prof. Banachiewicza obejmuje około 230 
rozpraw, przewazme z teorii refrakcji, mechaniki nieba, teorii 
zaćmień, libracji Księżyca, fotometrii teoretycznej i geodezji 
wyższej. Wielki rozgłos w świecie naukowym przyniosło mu 
wprowadzenie rachunku krakowianów, mającego doniosłe zna
czenie ni~ tylko dla astronomii, ale także dla innych nauk ści
słych. Ponadto był on wynalazcą instrumentu astronomicznego, 
zwanego chronokinematografem, przy pomocy którego można 
w czasie :oaćmień Słońca otrzymać kilkaset zdjęć z dokładnością 
do 0,01 sekundy. Z jego też inicjatywy zostaje założona w r. 1922 
na szczycie Łysiny w Beskidach (912 m n.p.m.) górska Stacja 
Astronomiczna Narodowego Instytutu Astronomicznego (Stację 
organizował zmarły niedawno dr Ja n G a d o m ski), gdzie do 
czasu spalenia jej przez hitlerowców w r. 1944 dokonywaqo 
obserwacji. Tu właśnie w r. 1925 odkryta została przez dra L u
c ja n a Orki s z a pierwsza polska kometa. Wreszcie tuż przed 
śmiercią prof. Banachiewicz zainicjował budowę nowoczesnego 
Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego na Forcie "Skala" 
w Krakowie, którego uroczyste otwarcie odbyło się w r. 1964. 

Zresztą prof. Banachiewicz był nie tylko wybitnym teorety
kiem, ale również uzdolnionym obserwatorem. Już w pierw
szych latach jego działalności przystąpiono w Krakowie do ma
sowych obserwacji gwiazd zmiennych zaćmieniowych metodą 
Argelandera (pionierem w tej dziedzinie był dr Gadomski), które 
z czasem stały się główną domeną pracy Obserwatorium Kra
kowskiego. Zorganizował też kilka ekspedycji zaćmieniowych: 
w r. 1927 do Laponii (Szwecja), w r. 1932 do Amesbury (USA), 
w r. 1936 do Aten i na wyspę Chios. (Grecja), a w r. 1954 do 
Sejn na Suwalszczyźnie. W programie badań Obserwatorium 
Krakowskiego były również obserwacje zakryć gwiazd przez 
Księżyc oraz poszukiwania nowych komet, których w sumie od
kryto sreść (2 na szczycie Łyciny i 4 w Krakowie): Orkisza 
(1925 I), Wilk - Peltiera (1925 XI), Wilka (1930 II), Wilka 
(1930 III), Kaho - Kozik - Lisa (1936 b) i Wilk - Peltiera 
(1937 c). 

Za wybitne osiągnięcia naukowe prof. Banachiewicz otrzymał 
wiele odznaczeń krajowych i zagranicznych. Przez pewien czas. 
był wiceprezesem Międzynarodowej Unii Astronomicznej i prze
wodniczącym :K!omisji Ruchu i Figury Księżyca. Był także człon
kiem tytularnym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Kró
lewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie. Jego na
zwisko nosi planetoida nr 1286; a obecnie również krater na 
Księżycu. 
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ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

DZIESIĘCIOLECIE PLANETARIUM 

W grudniu ubiegłego roku minęło dziesięć pierwszych lat dzia
łalności S l ą ski e g o P l a n e t ar i u m i O b s e .rwa

t o ·r i u m A s t r o n o m i c z n e g o w C h o r z o w s k 1 m P a r
k u Ku l t u r y i Wy p o c z y n k u którego oficjalne otwarcie 
nastąpiło w dniu górnika 4 grudnia 1955 r. W tym krótkim 
w skali astronomicznej, ale dość długim w skali życia ludzkiego 
okresie czasu Planetarium wykonało zdumiewająco wielką i róż
norodną pracę oświatową, dydaktyczną, a nawet naukową, sta
jąc się nie tylko wspaniałym ośrodkiem upowszechniania wiedzy 
astronomicznej, ale jedną z najpoważniejszych w ogóle insty
tucji oświatowych w kraju. Czynniki, które zadecydowały bu
dowę tego obiektu w pierwszych trudnych latach powojennych, 
wykazały więc wyjątkową dalekowzroczność i zrozumienie, 
a pr2lecież nie można 'było zawczasu przewidzieć czy tak "dziw
na rze·cz" jak Planetarium w ogOle jest u nas potrz.ebrna i ma 
rację bytu. Dodać tuLaj naleiy, że Planciarium powstało w du
żej mierze dzięki wysiłlkowi :spo~ecz.nemu szcz.ególnie górników. 

Jak najsłuszniej przy tym nie poczyniono niewczesnych przy 
tego rodzaju unikalnym zakładzie oszczędności, ale wzniesiono 
obiekt duży, efektowny architektonicznie (właściwie należałoby 
go nazwać monumentalnym, ale słowo to ostatnio bardzo się 
zdeprecjonowało) i od początku prawidłowo zagospodarowany. 

Nawet najpiękniejszy obiekt bez oddanych mu ludzi pozo
stałby jednak tylko monumentem. Na szczęście astronomia, jak 
żadna chyba z nauk, ma właśnie takich oddanych sobie ludzi, 
którzy nie tylko są rzetelnymi fachowcami ale i zaangażowanymi 
uczuciowo miłośnikami swego zawodu (może dlatego, że adep
tem tak "nieyraktycznej" nauki może być tylko jej miłośnik). 

Jak wiadomo główną formą działalności Planetarium są wy
kłady astronomiczne ilustrowane ruchomymi obrazami niebo
skłonu wyświetlanymi ze specjalnego, niezwykle . .skomplikowa
nego i precyzyjnego projektora. Obrazy te rzutowane są na we
wnętrzną powierzchnię wielkiego półkulistego ekranu (mającego 
średnicę około 24 m). Obrazy te są przy tym "lepsze" od natu
ralnych dlatego, że w Planetarium można ukazywać znacznie 
przyspieszone ruchy ciał niebieskich, co ułatwia ich zrozumie
nie, można ukazywać wygląd nieba w dowolnej porze roku 
i z dowolnego miejsca Ziemi, a co więcej - na niebo to można 
rzutować różnorodne pomocnicze linie (południk równik, eklip
tykę, siatkę współrzędnych itd.). 
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Cenne uzupełnienie Planetarium stanowi Obserwatorium 
Astronomiczne, w którym można oglądać przez teleskopy ciała 
niebieskie. Największy znajdujący się w Planetarium Śląskim 
teleskop, mający obiektyw o średnicy 30 cm i ogniskowej 4,5 m, 
jest zarazem największym w Polsce teleskopem soczewkowym 
(refraktorem), co jest nawet powodem pewnego rodzaju zawiści 
niektórych astronomów. Należy jednak wyjaśnić, że o ile bada
nia astronomiczne często można wykonywać małymi telesko
pami, o tyle do "oglądania" nieba - szczególnie jeżeli ogląda
jącymi są nie astronomowie - konieczny jest duży teleskop. 

W zasadzie na tych dwóch rodzajach działalności Planetarium 
mogłoby poprzestać i tak się dzieje w większości mniej więcej 
30 planetariów na świecie niektóre z nich nie mają nawet 
w ogóle obserwatoriów). Istnieje jednak kilka planetariów, które 
nie poprzestały na tym. Możemy być dumni z tego, że właśnie 
Śląskie Planetarium należy do tej czołówki światowej, nie tylko 
nie ustępując takiemu słynnego planetarium jak Planetarium 
Moskiewskie, ale owocnie z nim "rywalizując". 
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Tutaj wkraczamy już w dziedzinę nie tylko rzetelnego wy
wiązywania się przez załogę Planetarium z obowiązków, ale peł
nego nieprzeciętnej fantazji i pomysłowości wynajdywania sobie 
coraz to nowych obowiązków (do czego przecież nikt jej nie zmu
sza). W wyniku tego od dawna już Planetarium przestało być 
instytucją upowszechniającą tylko wiedzę astronomiczną, ale 
stało się prawdziwym "kombinatem" oświatowym. 

W tej sytuacji ktoś obserwujący działalność Planetarium z ze
wnątrz mimo woli zadaje sobie pytanie, jaki jeszcze rodzaj dzia
łalności w ciągłym dążeniu do lepsz;ego załoga Planetarium wy
myśli. 

Oczywiście podstawową formą działalności Planetarium są 
wykłady w sali projekcyjnej. Również i w tej dziedzinie inwen
cja pracowników Planetarium jest jednak nieprzeciętna. Zarów
no bowiem ilość zasadniczych tematów wykładowych (kilkadzie
siąt), jak też ich odmian i ich dostosowanie do różnego poziomu, 
specyficznych zainteresowań i potrzeb różnych odbiorców, wy
kraczają poza przeciętność. Dodać przy tym należy, że wykłady 
są wygłaszane nie tylko w języku polskim, ale - stosownie do 
potrzeb -w kilkunastu innych językach. Na osobne podkreśle
nie zasługuje efektowne opracowanie wykładów, które wygła
szane są na tle nastrojowego pqdkladu muzycznego i z;e zwróce
niem uwagi na odpowiednią modulację głosu, przy czym apa
ratura dźwiękowa (jak się zdaje) nie ustępuje jakością aparaturze 
optycznej, co nie jest bez znaczenia. 
Według subiektywnych gustów niżej podpisanego wykłady 

wydają się co prawda zbyt zeschematyzowane pod względem 
formy i treści, ale trudno sobie wyobrazić, aby przy dużej ilości 
wykładów każdy z nich mógł być nacechowany większym pięt
nem indywidualności. Według moich subiektywnych poglądów, 
pewnym niedostatkiem wykładów jest także to, że obok prawi
dłowego przedstawienia obrazu zjawisk na niebie m:oże niedo
statecznie wyeksponowane jest wytłumaczenie ich przyczyny 
(np. widz może zobaczyć jak wygląda niebo z różnych miejsc 
Ziemi - biegunów, równika itd. - ale niedostatecznie dobitnie' 
moim zdaniem wytłumaczone są przyczyny powodujące te róż
nice wyglądu, albo też może zbyt beznamiętnie są one tłuma
czone). 

W ciągu 10 lat istnienia Planetarium (do końca 1965 r.) odbyło 
się ogółem więcej niż 13,5 tysiąca seansów w sali projekcyjneJ 
(a więc przeciętnie 3,7 dziennie). Uwzględniając niejednolitą 
frekwencję w różnych porach roku (największą od maja do listo-
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pada) i przerwy konserwacyjne (corocznie miesiąc), otrzymamy 
większą przeciętną, toteż trudno sobie chyba wyobrazić lepsze 
wykorzystanie aparatury projekcyjnej. W seansach tych uczest
nicŻyło ogółem więcej niż półtora miliona słuchaczy, co daje 
przeciętne zapełnienie sali 120 osób (sala projekcyjna mieści 
400 osób). Uwzględniając specjalne seanse dla bardzo małych 
grup osób, na przykład wycieczek cudzoziemców (których było 
2685 z udziałem więcej niż 70 000 widzów), czy wyklady dla 
studentów, jest to chyba wykorzystanie sali zupełnie zadawala
jące tym bardziej, że Planetarium nie powoduje się zasadą urzą
dzania seansów tylko przy wypełnionej sali. 

Warto wspomnieć, że spośród obywateli innych państw naj
więcej bawiło w Planetarium obywateli Związku Radzieckie
go- prawie 20 tys., Czechosłowacji więcej niż 13 tys., Węgier 
prawie 11 tysięcy, NRD prawie 5 tysięcy. Spośród obywateli 
państw zachodnich sporo było Francuzów- 2180, a bardzo mało 
obywateli USA- zaledwie 331. Oprócz tego było bardzo wielu 
widzów z wielu "egzotycznych" krajów - właściwie z całego 
świata. 

Podobnie poważne osiągnięcia ma Obserwatorium - ogółem 
więcej niż 630 tysięcy widzów przy ilości pokazów dziennych 
{Słońca) i wieczornych około 1000 rocznie. Uwzględniając prze~ 
ciętną ilość dni pogodnych w roku nie większą niż 150, daje to 
6, 7 pokazów w ciągu doby, co również jest chyba równoznaczne 
z właściwym wykorzystaniem głównego teleskopu i kilku mniej
szych o odmiennej (w celach dydaktycznych) budowie. 

W ramach ciągłego rozszerzania działalności w 1957 r. utwo
rzono w Planetarium sekcję astronautyczną, w 1959 r. stację 
sejsmologiczną, w 1962 r. stację meteorologiczną w osobnym pa
wilonie obok Planetarium. 

Dodać należy, że Planetarium organizuje różnego rodzaju wy
kłady i pokazy nie tylko dla szerokiego kręgu odbiorców, ale 
także dla młodzieży szkolnej (szczególnie uczącej się astronomii), 
dla studentów matematyki i fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicz·• 
nej, dla studentów fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla stu
dentów geodezji z Warszawy i Krakowa, dla studentów szkół 
morskich z Gdyni, a także specjalne kursy dla oficerów, prele
gentów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, słuchaczy szkół par
tyjnych. Tym samym jest to więc nie tylko instytucja: oświatowa 
ale instytucja dydaktyczna uzupełniająca możliwości dydak
tyczne różnego rodzaju szkół średnich i wyższych. 
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Na trzecim nneJsCU wyrnienić należy działalność naukową 
Planetarium. Jest ona wykonywana zarówno w Obserwatorium 
(np. obserwacje Słońca, fotografowanie planetoid, obserwacje 
sztucznych satelitów Ziemi, obserwacje meteorów, obserwacje 
gwiazd zmiennych), jak w stacji sejsmologicznej i w stacji me
teorologicznej. Szczególnie cenne są badania sejsmologiczne dla
tego, że obejmują one nie tylko badania trzęsień o zasięgu świa
toWYm, ale badania lokalnych wstrząsów gruntu (na przykład 
zapadliskowych łączących się z działalnością górniczą). Nie trze
ba bliżej tłumaczyć, że ma to beZipOśrednie znaczenie praktyczne, 
toteż jest wykorzystywane przez liczne zainteresowane instytu
cje (np. kopalnie czy zakład geofizyki PAN). Bardzo owocna jest 
także działalność stacji meteorologicznej dlatego, że jest ona nie 
tylko jedną ze stacji normalnej sieci ogólnokrajowej, ale dlatego, 
że specjalizuje się w badaniu lokalnych zjawisk meteorologicz
nych i klimatologicznych łączących się z działalnością przemy
słową, szczególnie w badaniu zanieczyszczeń · atmosfery, co ma 
bezpośrednie i bardzo wielkie znaczenie praktyczne, i jest wy
korzystywane przez bardzo wiele instytucji (na przykład przez 
stację sanitarno-epidemiologiczną). Planetarium stanowi więc 
w pełnym tego słowa znaczeniu poważny zakład naukoWY. 

Dodać należy, że w swej działalności Planetarium nie ograni
cza się tylko do swego własnego terenu, ale że pracownicy jego 
często organizują różnego rodzaju akcje oświatowe, dydaktyczne 
i naukowe poza terenem Planetarium. W ciągu 10 lat oświato
wych imprez tego rodzaju odbyło się około 600. Skorzystało 
z nich około 80 000 osób. 

Planetarium zawsze służy przy tym bezinteresowną pomocą 
innym bratnim instytucjom i organizacjom (np. TWP czy PTMA; 
siedziba Chorzowskiego Oddziału PTMA mieści się włiaśnie 
w Planetarium). W planetarium organizowane są także różnego 
rodzaju zjazdy i konferencje. W Planetarium mieści się duża 
biblioteka naukowa i 'popularno-naukowa. (kilka tysięcy tomów). 
której wielkim walorem jest systematyczne gromadzenie kilku
dziesięciu czasopism naukowych i popularno-naukowych krajo
wych i zagranicznych. 
Wśród różnych rodzajów działalności Planetarium ciekawą 

formą są olimpiady astronomiczne, których oddziaływanie na 
intelektualny rozwój młodzieży jest bardzo poważne i ujawnia 
zarazem jednostki najbardziej utalentowane. Odbyło się ich do
tychczas 8 z udziałem 2757 uczniów, a ich laureaci rozpoczęli 
studia astronomiczne lub pokrewne. 
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Drugą specyficzną formę działalności stanowią wystawy. Każ
da z nich przy pomocy licznych plansz, fotografii, modeli i na
turalnych eksponatów obrazowała w monograficznym ujęciu ca
łość danej problematyki. Ogr~mna w tym zasługa zarówno sa
mych pracowników Planetarium, którzy wiele z eksponatów' 
wykonywali własnoręcznie (przy czym ~dumiewały niejedno
krotnie uzdolnienia artystyczne i techniczne wykonawców), jak 
i zapraszanych do współpracy fachowców z danej dziedziny wie
dzy. Dotychczas odbyły się następujące wystawy: astronautycz
na w 1956 r., sputników ZSRR w 1959 r., "Pierwszy człowiek 
w Kosmosie" w 1962 r., astronomiczno-astronautyczna "Od Ko
pernika do Łunnika", filatelistyczna "Pierwszy człowiek w Ko
smosie", międzynarodowa wystawa UNESCO "Ziemia w Kosmo
sie" w 1960 r. (jej dyrektor z ramienia UNESCO inż. H. A. D i a
m a n d był zdumiony jej powodzeniem w Polsce), "Czas i jego 
pomiar" w 1963/64 r. (przy organizowaniu której wielkie zasługi 
położył obecny redaktor naczelny Uranii), "Materia meteoryto
wa w naszym Układzie Słonecznym". Wystawy te zwiedziło ogó
łem więcej '!liż 430 tys. widzów. Dodać należy, że foyer sali pro
jekcyjnej wręcz "anatomicznie" nadaje się jako miejsce dla eks
pozycji. 

Jeszcze jeden specyficzny rodzaj działalności Planetarium sta
nowi działalność wydawnicza. Dotychczas ukazało się około 
15 publikacji w nakładzie około 100 000 egzemplarzy, przy czym 
na podkreślenie zasługuje, że jes~ to działalność dochodowa, co 
nie zawsze można powiedzieć o działalności wielkich wyspecja
lizowanych instytucji wydawniczych. 

Aby podołać tak wszechstronnej działalności, Planetarium po
siada szereg różnych pracowni: na przykład pracownię fotogra
ficzną czy mechaniczną. 

N a c~ele załogi Planetarium od l O-ciu lat stoi dr J ó z e f S a
l a b u n . Zastępcą dyrektora jest od powstania Planetarium 
mgr M ar i a P a ń k ów, a z pierwszej 18-osobowej załogi do 
dziś pracują: Franc i s z e k P i ą t e k (kier. techn.), Józef 
Z a s t o ck i (starszy lektor), S t e f a n i a P a ń k ów (kier. adm. 
fin.), F ran c i s z e 'k W o ź n i c a (st. ref. zaop.). Cała załoga 
liczy dziś 60 osób. 

Od 1957 r. działalnością Planetarium zarządza także 15-oso
bowa Rada Naukowa, w skład której wchodzi kilku wybitnych 
astronomów, a także specjaliści z innych dziedzin wiedzy. Prze
wodniczącym Rady Naukowej jest od jej powstania prof. dr 
E u g e n i u s z R y b k a. 
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Z powyższych kilku uwag można się zorientować, iż Planeta
rium Sląskie stanowi "udaną" instytucję, z której słusznie mo
żemy się cieszyć i być dumni. Nic dziwnego więc, iż może ono 
być przedstawiane jako jedno z osiągnięć kulturalnych Polski 
Ludowej i że w jego murach gościło wielu najwybitniejszych 
osobistości z calego świata, które zawsze ze szczerym podziwem 
go opuszczały. 

Wydaje się, że rpiękne osiągnięcia Planetarium Sląskiego są 
wsrpani.ałą zachętą do budowy innych podobnych obiektów, sta
nowiąc dowód społecznej przydatności tego rodzaju instytucji 
oświatowej. 

AILEKSANDER KUŚNIERZ - K raków 

.ASTRONOMIA WOBEC "PRAWA KOSMICZNEGO" 

Granice Ziemi i Kosmosu 

od szeregu lat w światowej prasie prawniczej i astronautycz-
nej, na konfe11encjach, zjazdach i sympozjach toczy się oży

wiona dyskusja w sprawie ustalenia norm prawnych, które by 
obowiązywały ludzi przebywających lub umieszczających swoje 
urządzenia w rpr21estrzeni Jwsmicznej. 
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Nauka astronomii, zajmująca się od wielu stuleci odkrywa
niem i formułowaniem praw rządzących niezmierzonymi prze
strzeniami Wszechświata, nie poświęcała zbyt wiele uwagi tym 
zagadnieniom. Pozornie nie ma w tym nic dziwnego. Nauki 
odkrywające prawa przyrody nie zajmują się tworzeniem norm 
prawnych. Niemniej jednak ci, którzy stanowią normy prawne, 
nie mogą nie brać pod uwagę granic działalności prawotwórczej 
narzuconych przez obiektywną rzeczywistość. Szczególnie ostro 
występują te zagadnienia wszędzie tam, gdzie prawo stanowione 
przez ludzi wkracza w domenę zjawisk przyrody. Problem wza
jemnego styku praw przyrody i norm prawnych najczęściej 
występuje przy zagadnieniach czasowej i przestrzennej rozcią
głości mocy obowiązującej przepisów stanowionych. 

Dopóki prawotwórcza działalność ludzi obracała się wokół 
spraw i wydarzeń związanych ściśle z ziemskim globem, wystę
pujących na jego powierzchni lądowej lub morskiej, albo nie
wiele odbiegających od tej powierzchni w kierunku pionowym 
w górę lub w dół, dopóty przestrzenna rozciągłość obowiązywa
nia norm pozwalała się regulować bez wiązania jej ze zjawiskami 
przyrody. Klasycznym. przykładem takiego czysto normatyw
nego uregulowania problemu zasięgu praw suwerennych po
szczególnych państw było ustanowienie tzw. morskich wód tery
torialnych, sięgających na trzy mile morskie od linii brzegowej. 
W okresie ustanowienia tej granicy suwerennej władzy państwo
wej na morzu odległość ta podyktowana była zasięgiem dział 
artylerii okrętowej. Dzisiaj, wobec współczesnej techniki wo
jennej, granica trzech mil morskich nie ma żadnego znaczenia 
i trudno w ogóle ustalić czy i na jaką odległość winna być odsu
nięta, czy ewentualnie zniesiona i zrównana z naturalną linią 
brzegową. Istnieje jednak nadal i do pewnego stopnia zabezpie
cza państwa, nie tyle przęd atakiem wroga, ile raczej przed 
innymi formami działalności niekorzystnej dla państwa, jak np. 
przemyt, szpiegostwo, przenikanie obcej dywersji. Na tym przy
kładzie wyraźnie widać względność umownego ustalania granic 
przestrzennych zasięgu norm prawnych. Oczywiście wchodzi tu 
także w rachubę brak takiego zjawiska przyrody, które by pn
zwolilo ustalić rozsądną granicę władzy suwerennej państv;.·a 
poza linią brzegową. 

Podobne trudności występują przy próbach ustalenia granicy 
władzy państwowej w zasięgu pionowym, tj. przede wszystkim 
"w górę" czyli w kierunku zewnętrznym w stosunku do planety. 
Sprawa zasięgu suwerennej władzy państwa w atmosferze stała 
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się szczególnie aktualna od czasu opanowania powietrza dla ce
lów komunikacyjnych, a także militarnych. Dlatego już w p'1-
czątkach wzmożonej żeglugi powietrznej, po zakończeniu I woj
ny światowej, zawarto wielostronną międzynarodową "Konwen
cję urządzającą żeglugę powietrzną" w Paryżu, dnia 13 ,paździer
nika 1919 r. Konwencja ta zaraz na wstępie stwierdza, że: "pan
stwo posiada całkowite i wyłączne zwierzchnictwo nad prze
strzenią powietrzną ponad swoim terytorium". Podobne sformu
łowanie zawiera "Konwencja o międzynarodowym lotnictwte 
cywilnym" (Chicago, 7 grudnia 1944 r.). Natomiast żadna z tych 
konwencji, ani żadna inna norma prawa międzynarodowego, 
a także niemal wszystkie akty ustawodawcze wewnętrZille 
państw nie określają górnej granicy suwerenności państwa 
w jego obszarze powietrznym. Ten stan rzeczy nie stanowił dla 
nikogo przeszkody dopóki w atmosferze Ziemi poruszały się 
statki powietrzne o ograniczonym zasięgu (balony, samoloty, od
rzutowoe). Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w momencie 
wprowadzenia pierwszych sztucznych satelitów na orbity. Sa
telity te, nie przeszkadzając w niczym normalnej żegludze po
wietrznej, a równocześnie okrążające wielokrotnie Ziemię, po 
jednorazowym wprowadzeniu na orbitę przebiegają ponad tery
torium wszystkich państw Ziemi. W tym momencie powstało 
zagadnienie prawne, czy przeloty sztucznych satelitów naru
szają czy nie naruszają suwerenności państw. Wpra-wdzie żadne 
państwo Ziemi nie zgłosiło protestu przeciw przelotowi sztucz
nych satelitów, niemniej jednak z punktu widzenia prawa spra
wa ta nadal jest otwarta. Dla ostatecznego zamknięcia tej kwestii 
lmnieczne jest możliwie precyzyjne ustalenie pionowego zasięgu 
władzy suwerennej państw. 

Zagadnieniem prawa własności ponad powierzchnią Ziemi zaj
mowało się starożytne prawo rzymskie w postaci zasady: "cuius 
est solum, eius est usque ad coelum (ad infinitum)". Oczywista 
sprzeczność tej zasady z obecnymi pojęciami o nieskończoności 
Wszechświata, czyni ją całkowicie bezprzedmiotową w naszych 
rozważaniach. Pmostaje zatem ustalić !"ozsądne granice suwe
renności państw w obrębie atmosfery, na którą składają się 
głównie cztery warstwy: troposfera, stratosfera, jonosfera i egzo
sfera (ewentual!nie jeszcz,e mezosfera i termosfera -leżąoe mię
dzy stratosferą i jonosferą). Górną granicę egzosfery określa s·ę 
na 15 do 30 tys. km od powierzchni Ziemi, ponadto od strony 
odsłonecznej atmosfera Ziemi jest silnie wydłużona, nawet do 
odległości ok. l 00 tys. km. 

Ustalenie rozsądnych granic władzy suwerennej państwa 
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w tym obrębie winno uwzględniać dwie podstawowe okoliczności 
współżycia narodów Ziemi: 

l. zapewnienie maksimum bezpiec~eństwa przed obcą inge
rencją, 

2. wolność badań prze.strzeni wokółziemskiej i kosmicznej 
przez wszystkie narody i związki międzynarodowe. 

Wydaje się, że obie te okoliczności można doskonale pogodzie, 
jeżeli górną granicę władzy państwa ustali się na takiej wyso
kości, na której obiekt kosmiczny typu ziemskiego, a więc ciało 
stale o gęstości przeciętnej ciał wchodzących w skład Układu 
Planetarnego, ulega tak silnemu hamowaniu, że powoduje to 
widoczne świecenie wskutek rozgrzania. Zjawisko wyznaczające 
taką granicę jest od tysiącleci znane ludziom w postaci smug 
świetlnych wywalanych wpadającymi do atmosfery meteorami. 
Od końca XVIII w. nauka astronomii bada te zjawiska. W wy
niku tych badań ustalono, że meteory zaczynają świecić prze
ciętnie na wysokości od 100 do 120 km ponad powierzchnią Zie
mi. Ponadto atmosfera do wysokości 100 km stanowi dostateczną 
zaporę przeciw orbitalnym lotom sztucznych satelitów, mimo ich 
prędkości ~poniżej 7,9 km/sek) znacznie mniejszej od prędkosci 
wpadania meteorów do atmosfery (przeciętnie 45 km/sek). Przed
stawione wyżej okoliczności, ustalone w wyniku obserwacji 
astronomicznych oraz badań fizyki atmosfery ziemskiej, prze
mawiają za przyjęciem wysokości 100 do 120 km jako najbar
dziej vealnej granicy obszaru powietrznego państw. Natomiast 
wyznaczanie granic w oparciu o dane techniczne pojazdów atmo- ,. 
sferycznych i kosmicznych nie wydaje się celowe ze względu 
na ustawiczną zmienność tych danych wynikającą z rozwoju 
techniki. 

Na podstawie obserwacji astronomicznych, znajomości praw 
naturalnych rządzących atmosferą oraz doświadczeń z lotów 
orbitalnych można wywnioskować: 

l. Każdy obiekt kosmiczny naturalny czy sztuczny przekra
czający ,,próg gęstości" atmosfery na wysokości 100-120 km 
przy posiadaniu pewnej minimalnej prędkości rozgrzewa się 
i zaczyna świecić, przez co może być dostrzeżony i ewentualnie 
zlikwidowany w razie zagrażania bezpieczeństwu państwa. 

2. Celowe hamowanie szybkości takiego obiektu dla zabezpie
czenia przed nagrzaniem spowoduje przedłużenie czasu pobytu 
w atmosferze i tym samym zwiększy możliwość jego wykrycia 
i także ewentualnej likwidacji. 
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Można zatem bez zastrzeżeń oddać we władanie prawa po
szczególnych państw tę część atmosfery, która swoją gęstością 
zabezpiecza Ziemię od nieproszonych gości kosmicznych, ponie
waż będzie ona w tym samym ·stopniu zabezpieczała od obcej 
ingerencji terytoria państw suwerennych. Wejście jakiegokol
wiek obiektu sztucznie wytworzonego w obręb tej strefy mogło 
by się odbywać wyłącznie za zezwoleniem zainteresowanego 
państwa. 

Stan prawny przestrzeni dalszej 

Przyjmując jak wyżej proponowano, że władza państwowa -
a tym samym i prawa przez nią stanowione - sięgają do wyso
kości l 00-120 km ponad powierzchnię Ziemi, należy z kolei 
unormować zagadnienie przebywania aparatów ziemskich wraz 
z ewentualnymi załogami ludzkimi powyżej tej strefy. W tym 
obrębie wyróżnić można dwie strefy. Jedna z nich, bliższa Zi<:
mi, to pozostała część atmosfery, sięgającej aż do warstwy zwa
nej egzosferą oraz pasy wzmożonej 1adiacji (pierścienie van 
Allena - Wiernowa) sięgające odległości 7-8 promieni Ziemi, 
tj. około 50 tys. km. Obszary te, wypełnione cząstkami promie
niowania unoszone są wraz z Ziemią w jej kosmicznej wędrówce, 
stanowią zatem integralną część Ziemi. Stan nasycenia cząstecz·· 
karni pasów radiacji oraz ich przestrzenna rozciągłość zależne są 
w dużej mierze od aktualnej aktywności Słońca, co powoduje 
trudności w dokładnym określeniu granic. Z tej przyczyny, jak 
również dla zapewnienia swobody badań należałoby tę strefę 
potraktować na równi z drugą poza nią leżącą i obejmującą 
wszelkie pozaziemskie obiekty kosmiczne. Dopiero dla obu ty.::h 
stref traktowanych łącznie można i należy stanowić to, co okre
ślamy obecnie jako "prawo kosmiczne". Tutaj napotykamy juz 
na czyste prawo międzynarodowe, nie związane z żadnym pań
stwowym systemem prawnym. 

Godnym naśladowania wzorem tworzenia norm prawnych dla 
Kosmosu może stać się postępowanie astronomów w ich pracach 
nad zagadkami Wszechświata. Nie zdarzyło się bowiem, aby któ
rykolwiek astronom oświadczył: odkryłem taki czy inny obiekt 
kosmiczny, zbadałem takie lub inne zjawisko, wobec tego zabra
niam komukolwiek zajmowam.ia się moim odkryciem. Wręcz 
przeciwrne, astronomowie <hielą się swoimi osiągnięciami, za
chęcając innych do dalszego pogłębiania wiedzy dla dobra nau
ki i ludzkości. 

Takie samo stanowisko wyraża: "Deklaracja zasad prawnych 
rządzących działalnością państw w badaniu i wykorzystaniu 
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przestrZJeni kosmicznej" uchwalona na XVIII Sesji Zgromadze
nia Ogólnego ONZ w dniu 13 grudnia 1963 r. W szczególności 
pierwsze trzy zasady tej Deklaracji, które brzmią: 

l. Badanie i wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej służy 
dobru i interesom całej ludzkości. 

2. Przestrzeń kosmiczna i ciała niebieskie mogą być badane 
i wykorzystywane przez wszystkie państwa na zasadach rów
ności i zgodnie z prawem międzynarodowym. 

3. Przestrzeń kosmiczna i ciala niebieskie nie mogą stać się 
własnością państw przez zgłoszenie do mch roszeZleń praw suwe
rennych, przez wykorzystywanie przez nie przestrzeni kosmicz
nej i ciał niebieskich, przez ich zajęcie lub w jakikolwiek inny 
sposób. 

Deklaracja ta przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w formie rezolucji, tzn. normy prawnej nie mającej dla 
państw mocy wiążącej, a stanowiącej jedynie zalecenie. Jedno
mysine jednak przyjęcie Deklaracji kwalifikuje ją do rzędu wy
tycznych pOstępowania w Kosmosie, które nie mogą być lekce
ważone i które winny stać się podstawą międzynarodowego ko
deksu norm obowiązujących wszystkich, którzy przekraczają 
obszar powietrzny podległy władzy państw. 

Obecnie w ONZ opracowuje się projekty dwóch dalszych kon
wencji: l. w sprawie ratownictwa załóg aparatów kosmicznych 
w razie awarii, 2. w sprawie odpowiedzialności za szkody jakie 
mogą powstać w wyniku działalności kosmicznej. 

Uregulowanie sytuacji prawnej w przestrzeni kosmicznej, 
a więc przestrzeni leżącej poza granicami władzy państw, ko
nieczne jest ze względu na szereg problemów jakie niewątpliwie 
powstaną w przypadku zarganizowania kosmicznej żeglugi. Pro
blemy te, to przede wszystkim: 

l. Zasady nawigacji kosmicznej, jak: przepisy ruchu możliwie 
bezkolizyjnego i służąca temu celowi międzynarodowa rejestracja 
statków kosmicznych. 

2. Zasady podległości prawnej załóg ludzkich w Kosmosie, 
obejmujące zagadnienie obywatelstwa, praw rodzinnych oraz 
odpowiedzialności karnej i cywilnej (np. za zobowiązania). 

3. Zasady prawa rzeczowego, oczywiście tylko w odniesieniu. 
do rzeczy wprowadzonych za wolą człowieka do przestrzeni 
kosmicznej. 

4. Zasady prawne działalności ludzi i ich urządzeń wobec na
turalnych ciał niebieskich. 
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Być może w dalszej przyszłości okaże się konieczne opraco
wanie pewnych zasad metaprawnych regulujących możliwości 
zetknięcia się z innymi, pozaziemskimi systemami prawa. 

Te i inne problemy eksploracji, a w przyszłości być moile 
także ekSiploatacji Kosmosu dla potrzeb i dobra ludzkości, inte
resować winny wszystkich mających cokolwiek do czynieni:t 
z kosmicznymi zagadnieniami, w tym także astronomów. 

Astronomowie, którzy pierwsi wyznaczali drogi ludzkości do 
poznania prawdziwego oblicza Wszechświata, nie mogą obecni~ 
odnosić się obojętnie do fizycznego wejścia człowieka do prze
strzeni kosmicznej. Wejście, które w braku lub przy nie 
przestrzeganiu odpowiednich zasad może być szkodliwe dla 
przestrzeni i obiektów kosmicznych, naruszając naturalne prawa 
rozwojowe Wszechświata, a może nawet groźne dla ludzkości. 
Niewątpliwie dalsze loty załogowe w Kosmos nie obejdą się 
bez astmnomów, którzy w tym wypadku także będą podlegali 
normom prawa kosmicznego. Ich współudział w pro.iektowaniu 
właściwych i celowych norm wydaje się konieczny. 

Opracowanie niniejsze nie wyczerpuje oczywiście nawet drobnej częsc1 
problematyki prawnej Kosmosu, dlatego Czytelnikom pragnącym poglębić 
swą wiedzę o tych zagadnieniach polecić można następujące, aktualne 
pozycje literatury: 

l. Jacek Machowski, Paragrafy dla Kosmosu, PWN, Warszawa 196G 
(seria "Omega") 

2. Jerzy Sztucki , Problemy prawne Kosmosu, PISM, Warszawa 1965 
3. Jacek Machowski, Prawo i Kosmos, Astronautyka Nr l z 1966 r. 
4. Manfred Lachs, Przestrzeń kosmiczna - nowy wymiar prawa mię

dzynarodowego, Państwo i Prawo Nr 3 z 1966 r. 

OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 

Finał w Chorzowie 

Jak każe tradycja, w marcu br. odbyło się w Planetarium w Chorzo
wie z ak oń c z e n i e kolejnej, IX Olimpiady A:łtronomicznej. 

Do Olimpiady, rozpoczętej w październiku ubieglego roku, przystąpiło 
183 uczestników z całej Polski. W wyniku pierwszych eliminacji 69 uczest- · 
ników zakwalifikowano do drugiego etapu, który odbył się w dniu 
12 marca br. w następujących miejscowościach: Chorzów, Gdańsk, Lódź, 
Rzeszów i Wrocław. Spośród uczestników drugiego etapu 23 osoby zakwa
lifikowały się do rozgrywek finałowych. 

Trzeci etap odbył się w Planetarium w Chorzowie w dniach 24 i 25 
marca 1966 r. i przebiegał według następującego programu: 

24. III. - zbiórka w Planetarium, obowiązkowe konsultacje. 
25. III - eliminacje złożone z trzech części: egzamin pisemny, egza

min na sali Planetarium mający za zadanie wykazanie znajomości nieba 
przez uczestników, oraz egzamin ustny. 
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Podczas eliminacji finałowych uczestnicy rozwiązywali zadania, któ
rych tekst podajemy. 

Zadania pisemne 
1. Astronauta przelatuje przez zenit obserwatora ziemskiego znajdującego się na 
szerokości geograficznej q> = +50° w odległości 400 km od powierzchni Ziemi. O ile 
większy jest obszar nieba widzianego przez kosmonautę, niż przez obserwatora 
ziemskiego? 
2. Fosługując się mapą nieba i rocznikiem astronomicznym stwierdzić, jak i o ile 
przemieścił się węzeł wstępujący orbity Księżyca w okresie od stycznia do grudnia 
1965 r. 

Zadania rozwiązywane w Planetarium 

l. Z taśmy magnetofonowej odtworzono fragment z "Faraona" Prusa z opisem 
całkowitego zaćmienia Słońca. ' 

a. Opisać przebieg całkowitego zaćmienia siońca. 
b. Podać warunki powstawania zaćmień. 
c. Podać, od czego zależy czas trwania zaćmienia całkowitego. 
d. Jakie znaczenie naukowe posiadają obserwacje zaćmień Słońca? 

2. Odnaleźć Arktura i podać jego przybliżone współrzędne w układzie horyzon
talnym i drugim równikowym. 
3. Podać nazwy wskazanych przez strzałkę obiektów niebiesl<ich (wskazywano na 
niebie kolejno: Wielką Mgławicę w Andromedzie, Algola, Plcjady, Oriona, Gwiazdę 
Polarną, Maly Oblok Magellana, Wielki Oblok Magellana oraz Krzyż Poludnia). 
4. Zidentyfikować i krótko opisać obiekty 'przedstawione na przeźroczach (wskazy
wano różne skupiska materii we Wszechświecie, jak gromady gwiaz..d, mgławice 

i galaktyki). 

Zadania ustne 
l. Astronomowie zauważyli na niebie jasny obłok i stwierdzili, że jest to kometa. 
Z jakich obserwacji można wyciągnąć taki wniosek? 
2. Jakie obserwacje i pomiary pozwalają rozstrzygnąć, czy p1erścienie Saturna są 
brylą sztywną, czy też są zbudowane z maleńkich bryłek, tworzących miniaturowe 
księżyce? 

W wynik u e l i m i n a c j i III e t a p u u s t a l o n o n a stęp u j ą
c ą kol ej n o ś ć f i n a l i stów: 
L Andrzej Soltan - Warązawa 

2. Jerzy Madej - Warszawa 
3. Andrzej Dębniak - Końskie (woj. 

Kielce) 
4. Andrzej Czapla - Gliwice 
5. Zbigniew Paturski - Łódź 

6. Norbert Kujawski - Gdańsk 

7. Janusz Samojlo - Wioelawek 
ę. Zbigniew Lankosz - Katowice 
9. Krystian Salwlczek - Gliwice 

10. Michal Różyczka - Pulawy 
11. Karol Gasiński - Kraków 
12. Jan Lesz - Katowice 

13. Andrzej Pruszyński - Kamleń Po-
morski 

H. Zbigniew Malas - Warszawa 
15. Paweł Walczak - Łódź 

16. Zbigniew Knichowiecki - Katowice 
17. Zbigniew Suplicki - Szczecinek 
18. Marian Budner - Łódź 

19. Witold Kolakowski - Katowice 
20. Zbigniew Rybarczyk - Rzeszów 
21. Andrzej Morejko - Katowice 
22. Elżbieta Szalewska - Bytów (woj. 

Koszalin) 
23. Zbigniew Pyrchla - Tarnów 

Uroczystość zakończenia Olimpiady odbyła się w dniu 26 marca w Pla
netarium. W uroczystości wzięli udział Przewodniczący Komisji IX Olim
piady Astronomicznej - dyrektor Planetarium dr J ó z e f S a ł a b u n, 
Wicekurator KOS mgr inż. J ó z e f S u ck e l, przedstawiciele Kurato
riów, członkowie Komisji Olimpiady oraz uczestnicy finałowych elimi
nacji. 
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To krótkie sprawozdanie z przebiegu Olimpiady należałoby zgodnie 
z tradycją zakończyć ubolewaniem, że laureaci Olimpiady Astronomicznej 
nie mają prawa wstępu na studia bez egzaminu. W tej sprawie już od 
kilku lat występuje do Ministerstwa Oświaty dyrekcja Planetarium, Rada 
Naukowa Planetarium oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Nie
stety, starania te są dotychczas bezskuteczne. Ministerstwo Oświaty za
łatwiło sprawę negatywnie, wyjaśniając, że w nowym programie szkol
nym astronomia nie będzie nauczana jako osobny przedmiot. Zatem nie 
ma uzasadnienia dla przeprowadzania takiej olimpiady. Jednakże prace 
nad ostatecznym ustaleniem nowego programu szkolnego nie są jeszcze 
zakończone i w obecnym stanie rzeczy program przewiduje uwzględnienie 
astronomii -jako osobnego przedmiotu. Warto więc pokusić się o wzno
wienie tej sprawy w Ministerstwie Oświaty. 

Nie wolno zapominać o tym, że spośród finalistów olimpiad kilku stu
diuje astronomię, a pozostali utrzymują z nią kontakt mniej "zawodowy", 
ale trwały. Olimpiada pobudza młodzież do samodzielnego myślenia 
i pogłębiania wiedzy w zakresie astronomii. Prawie każdy autor ankiety 
wypełnianej przez finalistów na pytanie, z jakich książek korzystal przy
gotowując się do eliminacji, podawał Astronomię Ogólną prof. E. Ryb ki 
lub Astrofizykę Ogólną prof. W. Z o n n a - a więc podręczniki na po
ziomie uniwersyteckim. 

"Olimpiada Astronomiczna nie jest wcale łatwiejsza od innych, dla
czego więc my - finaliści tej Olimpiady - nie mamy takich samych 
praw, jak finaliści innych olimpiad" - pisze jeden z uczestników ankiety. 

Takie pytania zobowiązują organizatorów do dalszych starań o nadanie 
O g ó l n o p o l s k i e j O l i m p i a d z i e A s t r o n o m i c z n e j pełnych 
praw, nawet i w tym przypadku, gdyby istotnie zniesiono astronomię 
w szkolach jako osobny przedmiot. 

Teksty zadań 

Maria Pańków 
Chorzów - Planetarium 

z pierwszego etapu 
IX Olimpiady Astronomicznej 

Zadania obserwacyjne 
l. Dowolną metodą dokonać obserwacji górowania dwóch dowolnych gwiazd. Wy
znaczyć momenty ich górowań i na tej podstawie obliczyć różnice rektascensji 
tych gwiazd. 

Uwaga: w rozwiązaniu podać opis metody obserwacji górowania oraz naz-
wy gwiazd wybranych do obserwacji. 

2. W pogodny wieczór wykonać obserwację Jow:lsza zaznaczając na mapie nieba 
jego położenie na tle gwiazd, a następnie korzystając z tej mapy ustalić współ

rzędne równikowe Jowisza w momencie obserwacji. Do rozwiązania dołączyć od
powiedni rysunek. 
3. Sfotografować za pomocą aparatu fotograficznego przelot sztucznego satel!ty na 
tle gwiazd. Do rozwiązania dołączyć odbitkę, na której należy zaznaczyć kierunek 
przelotu satel!ty. Podać datę oraz momenty początku i końca ekspozycji oraz 
zidentyfikować gwiazdozbiory, na tle których poruszal się satelita. 

Zadania rachunkowe 
l. W dwóch obserwatoriach A i B, leżących na tym samym południku, dokonano 
pomiaru wysokości pólnocnego bieguna świata nad horyzontem i otrzymano odpo
wiednio wartości: 
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Obliczyć promień Ziemi wiedząc, że odległość między tymi obserwatoriami wy
nosi 491 km. 
2. Okres obiegu komety Halleya wokół Słońca wynosi w przybliżeniu 76 lat. Znaleźć 
wielką półoś jej orbity. Wiedząc, że mimośród orbity komety wynosi 0,967275, zna
leźć największą i najmniejszą odległość komety od Słońca. 

Uwaga: Wszelkie inne wielkości potrzebne do rozwiązania zadania należy 
wyszukać bamodzielnie i podać z jakiego źródła zostały one zaczerpnięte. 

3. Obrót pewnego pasa Słońca względem gwiazd wynosi 26 dni. Jaki będzie okres 
tego obrotu dla obserwatora ziemskiego? 

Uu•aga: orbitę Ziemi uważamy za kołową. 

4. Radiant Leonid ma rektascensję a ~ lOh, dekUnację B = +22°. Ten rój meteorów 
wykazuJe maksimum H listopada. Podaa, w której części nocy i w jakiej części 

nieba są one wtedy widoczne i uzasadnić odpowiedź. 

5. Przeprowadzić ogólną klasyfikację dotychczas uruchomionych sztucznych ciał 

niebieskich według ich problemowych zadań. 

6. Znając wartość stalej słonecznej (przyjąć 2 cal/cm• • min), obliczyć całkowitą 

ilość energii (w ergach) wypromieniowanej przez Słońce w ciągu jednej sekundy. 
Obliczyć - jakleJ to odpowiada stracie masy. 
Poslugując się poprzednim wynikiem, obliczyć "stalą słoneczną" dla Plu

tona. 

7. Przyjmując, .że księżyce Marsa - Fobos i Dejmos - poruszają się po orbitach 
kolowych i znając okresy ich obiegów wokół planety, które wynoszą odpowiednio: 
7h39m13s,85 i 30h17m54s,86, obliczyć największą odległość kątową Fobosa od Marsa 
w czasie opozycji Marsa, jeśli w tym momencie największa widoma odległość Dej
mosa od planety wynosi 1'23",1. 

8. Znaleźć stosunek ciężarów ciała na biegunie i równiku Ziemi, uwzględniając 

wpływ siły odśrodkowej i spłaszczenie Ziemi. Wszystkie potrzebne do rachunków 
dane wyszukać 'w tablicach. 
9. Syriusz odległy jest od nas 2,7 ps i zbliża się do Słońca z prędkością 8 km/sek. 

Obliczyć, po ilu latach otrzymywać będziemy od Syriusza 4 razy więcej światła. 

10. Sporządzić siatkę współrzędnych w II układzie równikowym dia szerokośt:i 
geograficznej cp ~ 50° w następujący sposób: 

a. Wykreślić z punktu (bieguna) promienie co 15° (lh) l kola koncentryczne 
odpowiadające deklinacjom co 10°. Jako promieli odpowiadający równikowi przyjąć 
odcinek o długości 90 mm. 

b. Przyjąć na równiku dowolny punkt jako punkt równonocy wiosennej a= Oh. 

Na tak sporządzoną siatkę nanieść w odstępach · lO-dniowych położenia Słońca 
oraz planet Merkurego i Wenus w ciągu 1964 lub 1965 roku. Punkty odpowiadające 
położeniom danego ciała niebieskiego połączyć Unią. Na podstawie wykresu wy
ciągnąć wnioski dotyczące ruchu i wzajemnego położenia planet względem siebie 
i względem Słońca. 

Uwaga: Współrzędne planet i Słońca można zaczerpnąć z Uranii. 
Szczególnie zaleca się numer grudniowy Uranii z r. 1965, a to ze wzglę
du na artykuł omawiający sposób wykonania ruchomej mapy nieba. 

Proponujemy Czytelnikom naszego pisma rozwiązać powyższe zadania. 
Szczególnie zalecamy to uczniom szkół licealnych jako "rozgrzewkę" 
p r z e d n a s t ę p n ą, D z i e s i ą t ą O l i m p i a d ą A s t r o n o m i c z n ą. 
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Zadania są w zasadzie nie trudne. Oprócz pewnego zasobu wiadomości 
(w zakresie szkoły średniej!) wymagają jednak umiejętności samodziel
nego myślenia. W niektórych zadaniach podano nawet, że " ... wielkości 
potrzebne do rozwiązania zadania należy wyszukać samodzielnie .. . " , w in
nych -jak w pierwszym zadaniu obserwacyjnym- tylko, że ,.dowolną 
metodą ... " należy wykonać obserwację górowania gwiazdy. 

Kto rozwiąże wszystkie zadania oceni niewątpliwy duży wysiłek uczest
ników Olimpiady. Trochę to przykre, że najwyższe władze Szkolne nie 
chcą tego wysiłku w jedyny właściwy sposób ocenić i laureatom Olim
piady Astronomicznej przyznać te same przywileje, jakie przysługują 
laureatom innych olimpiad, ale - miejmy nadzieję - nie zniechęci to 
młodzieży do zgłoszenia się do następnej Olimpiady. 

My natomiast - Polskie Towarzystwo ·Miłośników Astronomii -
w uczestnictwie młodzieży szkolnej w Imprezie, która nie daje takich 
doraźnych korzyści jak wstęp do wyższych uczelni bez egzaminu, widzimy 
dowód prawdziwego, szczerego i bezinteresownego zainteresowania się 
astronomią. Serdecznie gratulujemy laureatom szczęśliwego przebrnięcia 
przez wszystkie etapy eliminacji, gratulujemy również wszystkim stu 
osiemdziesięciu uczestnikom z całej Folski decyzji przystąpienia do Olim
piady. 

Redakcja Uranii 

PORADNIK OBSERWATORA 

Obserwujemy pochodnie słoneczne 

Pochodnie słoneczne widoczne są na powierzchni Słońca w postaci 
nieregularnych tworów, nieco jaśniejszych od reszty fotosfery . Widoczne 
są one tylko w pobliżu brzegów tarczy Słońca, gdzie ściemmenie brzegu 
widocznej tarczy Słońca zwiększa różnice jasności fotc•sfery i pochodni, 
powstalej z powodu różnicy temperatur wynoszącej około 200°C. To 
zwiększenie kontrastu w pobliżu brzegu tarczy Słońca może świadczyć 
również o tym, że pochodnie tworzą się na pewnej wysoko§ci ponad 
fotosferą. 

Pochodnie fotosferyczne są tworami stosunkowo długotrwałymi. Czas 
ich istnienia wynosi niekiedy wiele miesięcy. Pochodnie fotosferyczne 
powstają jako pierwszy twór zwiastujący ukazanie się na powierzchni 
Słońca aktywnego obszaru , w którym w czasie późniejszym mogą powstać 
inne twory słoneczne: plamy, rozbłyski , protuberancje. Praktycznie -
pochodnia istnieje, dopóki aktywność uwidocznionego przez powstanie 
pochodni aktywnego obszaru nie ustanie. Inne twory słoneczne powstają 
już po powstaniu pochodni i znikają przed jej wygaśnięciem . Nieraz 
zdarza się, że w aktywnym obszarze, uwidocznionym przez powstanie 
pochodni, nie dochodzi do wykształcenia się grupy plam, a więc ten 
aktywny obszar nie zostanie ujęty przy obserwacjach plam słonecznych. 
Zostanie on jednak ujęty przy obserwacjach pochodni słonecznych. 

Jednak obserwacje pochodni słonecznych nie są prowadzone w tak 
"masowy" sposób, jak na przykład obserwacje plam słonecznych, które 
prowadzi systematycznie kilka tysięcy obserwatoriów na całym świecie. 
Przyczyną tego jest chyba nieregularność kształtu pochodni, występują
cych bądź to w postaci jasnych punktów, bądź w postaci nieregularnych 
tworów włóknistych, które trudno jest odrysować i ująć liczbowo. Możli
we, że odgrywa tu rolę i to, że pochodnie widoczne są tylko w pobliżu 
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brzegów widocznej tarczy Słońca, plamy zaś słoneczne obserwujemy na 
całej tarczy Słońca. Może więc wydawać się, że obserwacje pochodni nie 
mogą w pełni ująć całej aktywności Słońca. Ponieważ jednak pochodnie 
słoneczne istnieją na ogół dłużej niż 2 tygodnie, wynika stąd, że prak
tycznie każda pochodnia a więc i każdy aktywny obszar na Słońcu może 
być odnotowany na jednym lub na drugim brzegu widocznej tarczy Słoń
ca. Flamy zaś słoneczne mogą niekiedy powstawać i znikać na niewi
docznej stronie Słońca nie będąc odnotowane a więc i aktywny obszc~r 
Słońca, w którym doszło do wykształcenia się tych plam, nie zostanie 
ujęty. . 

Biorąc powyższe pod uwagę, kilku miłośników Astronomii na apel 
Prof. dr J a n a M e r g e n t a l er a rozpoczęło systematyczne obserwacje 
pochodni słonecznych. Pierwsze opracowanie obserwacji pochodni, obej
mujące okres czasu od lipca 1960 r. do lipca 1963 r., dało ciekawe wyniki. 
Opracowanie tych pierwszych obserwacji, omówienie sposobu ich opra
cowania i interpretacja wyników, zajęły oczywiście sporo czasu i ukażą 
się dopiero w następnym numerze "Uranii". 

Niniejszy artykuł jest tylko próbą zwrócenia uwagi naszych obserwa
torów Słońca na duże znaczenie obserwacji pochodni słonecznych. War
tość systematycznych obserwacji pochodni słonecznych przy zwiększeniu 
się liczby obserwatorów znacznie wzrasta i pozwala na pełniejsze ujęcie 
zmian aktywności Słońca. Pamiętajmy, że pochodnie dotychczas były mało 
obserwowane i każda obserwacja pochodni ma duże znaczenie. 

Jakkolwiek pochodnie słoneczne są na ogół tworami nieregularnymi 
o niewyraźnych kształtach, to jednak możemy z grubsza podzielić je na 
trzy grupy: 

l. drobne pochodnie w postaci jasnych punktów; 
2. pochodnie średniej wielkości o strukturze włóknistej, o średnicy 

szacunkowej do 5" ; 
3. duże pochodnie włókniste o średnicy szacunkowej od 5° do 10° 

i więcej. 
Notujemy pochodnie dla każdej ćwiartki tarczy Słońca osobno według 

następującej skali ocen: 
O - pochodnie niewidoczne, 
1 - jedna lub kilka punktowych pochodni, 
2 - większa ilość punktowych pochodni lub nieduża pochodnia włók

nista, 
3 - średnia ilość pochodni - jedna duża włóknista lub dwie średniej 

wielkości oraz kilka punktowych, 
4 .- duża ilość pochodni - dwie duże lub trzy średniej wielkości oraz 

kilka punktowych, 
5 - bardzo duża ilość pochodni - kilka większych i średniej wiel

kości. 

mie·1 ...!!!:.. 
l l 

NW -·---
SW ----
NE --
SE ---

Sierpleń 

2 l 3 l 4 l 5 

_l_ ----
--------
-- - - - - --

l 6 

--
--
- -

Wyniki obserwacji zapisujemy, 
albo na jednej liście z obserwacjami 
plam słonecznych dodając rubryki: 
NW, SW, NE, SE, ulbo sporządzając 
oddzielną tabelkę jak obok: 

W powyższy sposób grupa obser
watorów Słońca prowadzi od r. 1960 
obserwacje pochodni słonecznych dla 
Centrali Obserwacji Słońca we Wro
cławiu. 
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Systematyczna obserwacja pochodni ze w~lędu na bardZ/o szczupły 
dotychczas zgromadzony materiał obserwacyjny, jest pracą pionierską 
w tej dziedzinie. Każdy zatem otrzymany materiał obserwacyJny znacznie 
zwiększy możliwości badania zagadnieri słonecznych. 

w E Tarrcza Slońca z OTientacją przy obserwacjach 
na ekrande przez lunetę astronomiczną 

Gorąco więc zachęcam naszych miłośników nieba do podjęcia podob
nych obserwacji. Chętnie służę ewentualnymi wskazówkami i radą. 

Waclaw Szymański - Dąbrowa Górnicza 

OBSERWACJE 

Foto-filmowe obserwacje 
częściowego zaćmienia Słońca 20.V.1966 

na Stacj-i Astronomicznej w Niepołomicach 

W dniu 20 maja 1966 roku w stacji obserwacyjnej PTMA w Niepolo
rnicach przebyw,ala sześcioosobowa grupa członków Oddziału Kra
kowskliego, któ~ra pod !kierunkiem mgr :Lnż. E. Szeligiewicza przeprowa
dziła filmowe i fotograficzne obsocwacje częściowego zaćmienia Słońca. 
Do obserwacji fotograficznych metodą projekcyjną przystosowano szkol
ny :reflektor systemu Ma!~Jsutowa zamocowując w miejsce ek~anu meta
lowego ekran półprzeźroczysty. Aby zwiększyć k0!!1trastowość obrazu ca
łość obudowano kartonową osłoną. Zdjęcia były wykonywane aparatami 
typu "Practica Fx3" zaopat~ymi w 5 mm. pierścienie pośrednie. 
Użyto polskich i niemieckich materiałów o czułościach 10 i 21 stopni 
DIN. Na opracowanym w wywoływaczu W-3 filmie 21-dinowym otrzy
mano 16 zdjęć (były one wykonywane w odstępach co 10 minut). $red
nica Słońca na ekranie wynosiła około 8 cm, czas ekspozycji 1/500 sek. 
przy przeslonie 11. Film o czulości 10 DIN oraz inne materiały fotogra
ficzne. nie zostały jeszcze opracowane. 

Obserwacje filmowe przeprowadzono także metodą projekcyjną. Wy
korzystano do tego celu 76 mm. refraktor o montażu paralaktycznym 
z naprowadzaniem ręcznym i 8 mm. kamerę filmową AK-8 z ekranem 
50 X70 mm. umieszczonym na metalowym uchwycie w odległości 100 
mm. Na ekranie wrysowane były dwie pTostopadle linie, do których 
dop•rowadzano stycznie obraz Słońca, by zaJPewnić jego stale położenie · 
względem osi optycznej układu. Wykonując zdjęcia poklatkowe co 
15 sek. uzyskano ponad 900 kadrów. 

Janusz Dziadosz 
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Obserwacje kraterów księżycowych Seleucus i Otto Struve 

W pobliżu wschodniego brzegu Księżyca znajdują się dwa kratery 
Seleucus i Otto Struve. Obszar ten uzyskuje swój plastyczny wygląd 
krótko przed pełnią lub przed nowiem. Przed pełnią (1-2 dni) są bez
sprzecznie lepsze warunki niż przed nowiem, gdy Księżyc, widziany w po
staci wąskiego sierpa, znajduje się blisko Słońca w Jego porannych bla
skach. Na dwa lub trzy dni przed pełnią Seleucus znajduje się na termi
natorze i male wzniesienia rzu-
cają długie cienie wschodzą-
cego Sło1'lca. Na 2-1 dni przed 
pełnią widać również krater 
Otto Struve. W takiej właśnie 
fazie (0,96) był Księżyc, gdy 
prowadziłem jego obserwację 
nocą 6 grudnia 1965 r . Podczas 
tego spaceru po naszym kos · 
micznym sąsiedzie wykonałem 
zamieszczony obok rysunek 
wspomniatłych kraterów, po
sługując się refraktorem o 
średnicy 54 mm i powiększe
niu 80-krotnym (niektóre 
szczegóły 125 X ). 

Krater S e l e u c u s leży bardziej na zachód (współrzędne selenogra
ficzne ). -66°32', (3 = + 21 °06'). Nosi nazwisko Seleukosa Antiocha III 
Wielkiego, najwybitniejszego z dynastii Seleukosa I Nikatora, panującej 
w Azji Przedniej w latach 312-64 p.n.e. Krater jest wydłużony w kie
runku NS (skrót perspektywiczny - leży w pobliżu brzegu Księżyca), 
jego wielkość w tym kierunku ocenia się na 50 km. Dno jego znajduje 
się na ca. 1000 m niżej względem otaczających go wałów górskich. Cen
tralny jego szczyt również niższy jest od nich, widoczny staje się w pełni, 
gdy promienie słoneczne padają na jego dno. W pełni wygląda jak jasna 
plama. W jego pobliżu rozciągają się jasne smugi, dobrze widoczne przez 
dużą lornetę. 

Drugi krater, O t t o S t r u v e, leży na wschód od Seleucusa (), = 
= -73°36', (3 = + 26°0'), nosi on 111azwisko słynnego amerykańskiego astro
fizyka (1897-1963). Ma około 150 km w kierunku NS, przedstawia się na
szym oczom jako "morze", gdyż tylko wierzchołki gór wystają nad jego 
równym dnem, co stwarza właśnie ten pozór. Odnosi się wrażenie, jak 
gdyby krater ten zalany był przez lawę. Wierzchołki wystających z rów
niny wzniesień świadczą o wielkości i jego kształtach . Wokół środka 
krateru widzi się wierzchołki gór centralnych. Wschodnia część krateru 
leży w pobliżu gór Hercyńskich. Pasy obok kraterów są jaśniejsze od 
najbliższej okolicy Oceanus Procellarum (Ocean Burz). Obszar te111 wi
doczny jest nawet przez małą lunetkę o obiektywie ca 35 mm i powięk
szeniu 30-krotnym. Przy średnicy 50 mm i powiększeniu 60 X widać już 
wiele szczegółów wnętrza krateru. Wierzchołki widoczne są dobrze przy 
powiększeniu ca 80 X wraz z rzucanymi przez nie cieniami. 

Krater Otto Struve przedstawia nam starszą a Seleucus młodszą formę 
rozwoju powierzchni Księżyca. Obserwacje tej okolicy mogą mieć duże 
znaczenie w poznaniu profilu i brzegowych części Księżyca, ulegających 
ciągłym zmianom na skutek libracji. 

Eugeniusz Grzyb - Radom 
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KRONIKA 

Nimbus-l 

Satelita meteorologiczny Nimbus-l (oznaczony także jako Nimbus-A) 
wystrzelony został w końcu sierpnia 1964 r. Stanowi nieco udoskonalony 
model amerykańskiego satelity meteorologicznego typu Tir o s. Jego 
ciężar wynosi 295 kg, wysokość 3 m, średnica - 3,5 m. Głównym ele
mentem wyposażenia jest kamera telewizyjna systemu APT (skrót Auto
matle Picture Transmission - automatyczne przesyłanie obrazów), 
z obiektywem o ogniskowej 5,7 mm, jasności l : 1,8, z polem widzenia 107°. 
Obraz formowany jest na fotokatodzie vidiko.nowej --. podobnie jak w ka
merach Rangerów i Marinerów - następnie w ciągu 200 sekund prze
kazywany "na Ziemię". W systemie APT nie stosuje się taśmy magne
tycznej. Obraz rozkładany jest na 800 linii, w związku z czym pos1ada 
dużą siłę rozdzielczą. 

Sateliti Tiros i Nimbus mają za zadanie I o t ogra I o w a n i e 
c h m u r. . 

W przypadku Nimbusa-l nie udało się osiągnąć dokladnie '*l.mierzonej 
orbity kolowej na wysokości 926 km. Satelita obiegal Ziemię po orbicie 
eliptycznej w odległości 925 km w apogeum i ok. 400 km w perigeum. 
Nimbus obiega Ziemię w płaszczyźnie prawie równoleglej do osi obrotu 
Ziemi i jest "synchronizowany ze Słońcem" w ten sposób, że tak dobrano 
kąt nachylenia płaszczyzny orbity do czasu obiegu, aby przelot satelity 
nad poszczególnymi punktami Ziemi odbywał się stale w poludnie (pod
czas lotu z południa na północ) lub o północy (podczas przelotu z pół
nocy na południe). Satelita zaopatrzony jest w skomplikowaną aparaturę, 
utrzymującą go w stalej orientacji względem horyzontu i środka Ziemi.') 

Reprodukowane na naszej okładce zdjęcie przedstawia P ó lwy s e p 
Iberyjski, sfotografowany przez kamerę Nimbusa-l w dniu 6 wrze
śni a 1964 r. z wysokości około 600 km. Zdjęcie reprodukujemy w tym 
celu, aby Czytelnicy mogli - porównując je np. z mapą Półwyspu Ibe
ry jskiego - sami ocenić, jak wiarogodnymi są zdjęcia powierzchni pla
nety dokonywane z dużych wysokości. Dotyczy to oczywiście tylko planet 
otoczonych atmosferą jak Ziemia, Mars lub Wenus. Na zdjęciu widać 
obiekty, których nie ma na mapie; łatwo stwierdzamy, że są to chmury
ale jedynie dlatego, że mamy dokładne mapy tego obszaru Ziemi. 

Warto o tym pomyśleć podczas przeglądania zdjęć powierzchni Marsa, 
dokonanych w l i p c u u b i e g ł e g o rok u przez M ar i ner a-4. 2) 

Ludwik ZajdZer 

Jeszcze o łańcuszkach kraterowych na Księżycu 

Przed kilku laty M i c h a l M. S z e m j ak i n odkrył, że niektóre 
kratery na Księżycu układają się w regularne łm1cuszki (Urania, 1966, 
nr 1). Kratery w tych łańcuszkach położone są na części wspólnego okrę
gu, przy czym ich średnice zmniejszają się równomiernie, co można wy
razić następującym wzorem: 

') W dn. 16 maja 1966 r. został wystrzelony Nlmbus-2. 
' l Patrz Urania nr 10 1 11 z 1965 r. 
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gdzie dn jest średnicą pierwszego w łańcus2)ku krateru, a dn+1 średnicą 
następnego z ~olei krateru. Analogicznie zmniejszają się również odległo
ści między śmdkami kraterów należących do tego sarnego łańcuszka. 

Dalsze badania nad tym ciekawym zjawiskiem doprowadziły Szemja
kina do stwierdzenia, iż kratery tworzące różne łańcuszki można po
dzielić na kilka grup, w których występują kratery o podobnych średni
cach. 

Tak więc kratery w łańcuszkach C l a v i u s a (Longomontanus, Wil
helm i Heinsius) 1), G a s s e n d i e g o (Mersenius i Cavendish), Ar i
s t i l l u s a (Autolycus), B ar o c i u s a (Barocius A) i M a u per t u i s a 
(Bianchini, Sharp i Mai ran) tworzą następujące grupy (tabela I): 

l~[ I 
l 

II l III 
l 

IV 
l 

V l 
VI 

m 

Srednica krateru 

l 
233 

l 
151 

• 1114-1071 
82- 70 

l 
59-53 

l 
41-40 

Przeciętna w grupie - - 110 76 56 41 

Uwaga: Clavius i Longomontanus są jedynymi badanymi kraterami o roz
miarach wielkości I i II i dlatego nie podano przeciętnej średnicy dla "grup" 
I i II. 

Natomiast kratery w łańcuszkach M e s s a l a (Geminus i Burckhardt), 
C l e o m e d e s a (Tralles i bezimienny krater), P u r b a c h a (Lacaille, 
Delaunay, Faye i Donati), Orion t i u s a (Huggins, Nasiredin i bez
imienny krater), G e m m a F r i s i u s a (cztery bezimienne kratery), 
M i 11 er a (dwa bezimienne kratery), A t l a s a (Hercules), Ary s t o
t e l e s a (Eudoxus) i Z a g u t a (Zagut A) zaliczyć znów można do na
stępujących grup (tabela II): 

~l I 
l 

II 
l 

III 
l 

IV 
l 

V 
l 

VI 
m 

Srednica krateru 

l 
135- 1231 89 

l 
69-80 

l 
51-46 

l 
41-34 l 26-19 

Przeciętna w grupie 129 89 66 49 36 23 

W środkowych częściach łańcuszków Pur b a c h a i G e m m a F r i
s i u s a (tabela II) występują kratery o jednakowej średnicy i o jedna
kowej odległośc~ między ich środkami. To naruszenie "prawidłowości" 
widzimy w tych c z ę ś c i a c h obu łańcuszków, w których leżą kratery 
o średnicy 35--40 km. Ciekawe, że, poloźony na pólnoc od Sinus Iridum, 
cały łańcuszek M a u p er t u i s a (tabela I) utworzony jest przez kratery 
o średnicy okolo 40 km. Prawdopodobnie odległość między środkami kra
terów w tym łańcuszku jest również jednakowa, chociaż trudno to zmie
rzyć z uwagi na duży skrót perspektywiczny (łańcuszek polożony jest 
blisko brzegu tarczy Księżyca) 2). 

Z roe.ważań Szemjaikina wynika, że odkryta przez niego zależnośL< od
nosi się nie tylko do względnych, ale także do absolutnych rozmiarów kra
terów tworzących zagadkowe łańcus21ki na Księżycu. 

Wg R!Se hvezd, 1966, nr 2. 
St. R. Brzostkiewicz 

1) W nawlasach podano pozostałe kratery tworzące dany łańcuszek. 
') Pomiarów dokonano na podstawie fotograficznego atlasu G. P. Ku i per a. 
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Poszukiwania w USA tektytów pochodzących z Księżyca 

Hipoteza księżycowego pochodzenia tektytów nie )est nowa, wysunął 
ją w latach 1940-1947 znany meteorytyk amerykański H. H. N i n i n-. 
g er zakładając, że na skutek bombardowania powierzchni Księżyca 
przez kosmolity część materii księżycowej może przezwyciężyć grawitację, 
oderwać się od Księżyca i spadać na Ziemię w postaci wlaśnie tektytów. 

Nie będę tu omawiać plusów i minusów tej hipotezy, która - jak 
i wszystkie inne hipotezy na temat pochodzenia tektytów - miała i ma 
ostatnimi czasy zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Do tych ostat
nich należy zaliczyć doktora O'K e e f e z NASA 1) (Goddard Space Flight 
Center). Uczony ten sądzi, że np. jednofuntowy kosmolit uderzający 
z prędkością kosmiczną o powierzchnię Księżyca może wywołać wybuch, 
który wyrzuci z wielką prędkością w przestrzeń - trzy funty lub więcej 
materii księżycowej. 

Jeśli hipoteza ta jest słuszna, to przecież ten materiał powinienby być 
znajdowany w różnych miejscach na powierzchni Ziemi oprócz miejsc, 
gdzie tektyty dotychczas już znaleziono. Należałoby rozpocząć ich poszu
kiwanie, trudność znalezienia podobnych odłamków polega jednak m. in. 
na trudności odróżnienia ich od zwykłych ziemsktch kamyczków, toteż 
dla swych poszukiwań O'Keefe wybrał sześć hrabstw USA (counties) 
w stanie Jowa na wschód od rzeki Missouri, od Sioux Ciiy do Council 
Bluffs, gdzie teren pozbawiony jest rodzimych kamieni. Do tych poszu
kiwań w okresie wiosennej orki zachęcił farmerów i dzieci szkolne za
znaczając, że chodzi tu o znalezienie tylko jakichś niezwykłych kamieni 
i takie tylko należy przesyłać do zbadania. Znaleziono tą drogą około, 
150 okazów, część których została już zbadana przez naukowców. Dotych
czas tylko 10 okazów ze 100 zbadanych okazały się warte analizy izoto
powej, mającej wyjaśnić, czy zostały one poddane w czasie swego prze
lotu bombardowaniu promieniami kosmicznymi, ponieważ temu bombar
dowaniu mogły podlegać tylko bryłki, które znajdowały się nie na Ziemi 
a w przestrzeni. W czasie swych własnych poszukiwań na wspomnianym 
terenie w lecie 1963 r. O'Keefe znalazł niektóre "obiecujące" okazy. Przy
pominają one żużle barwy ceglastej a miejscami szarawej. 

Sięgając do historii meteorytyki znajdziemy w niej pewną liczbę rze
komych spadków różnego rodzaju "dziwnych kamieni". Niektóre z nich 
przytoczyłem w pracy "0 hipotetycznym spadku odłamka podobnego do 
żużla we wsi Dylewo powiatu Mińsk Mazowiecki" (Archiwum Minera
logiczne, t. XXIV, zesz. I, 1960, s. 225). "Zużel" ten miał spaść w dniu 
15 sierpnia 1955 r. obok jednego z mieszkańców wsi Dylewo. Szczegółowy 
opis tego zdarzenia i analizy mineralna i chemiczna odłamu zostały przed
stawione w wymienionej wyżej pracy. Analizy te wskazują, że odłam ma 
charakter kwaśnego żużla wielkopiecowego, jednak nie zostało ostatecznie 
wyjaśnione, czy odłam ten pochodził rzeczywiście ze spadku z atmosfery, 
czy był ziemskim znaleziskiem. Może zagadkę jego pochodzenia mogłoby 
wyjaśnić badanie, czy podlegał on bombardowaniu promieniami kosmicz
nymi, podobnie jak swoje okazy mial badać O'Keefe . 

.Terzy Pokrzywnicki 

Wg "Moon Harvest Flnds Studied" - Sky and Tel., XXVII, 6, 1964, "Project 
Moon Harwest" - Sky and Te!., XXVII, 4, 1960 - "Tektyty" - Urania nr 3 i 4, 1959. 

1) The Nalional Aeronautic and Space Adminlstration. 
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Plany astronomii amerykańskiej 
Choć w tej chwili astronomia USA pod względem instrumentalnym 

niewątji)liwie zajmuje pierwsze miejsce, to biorąc pod uwagę fakt, że 
rocznie opuszcza mury wyższych uczelni ok. 800 młodych astronomów, 
astronomowie amerykańscy zaczynają się liczyć z .faktem, że z czasem 
może im zabraknąć instrumentów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, 
że niemal wszyscy astronomowie świata korzystają z ich gościny. 

By temu zaradzić, opracowano dziesięcioletni plan rozwoju bazy instru
mentalnej. W planie, który przewiduje wydanie blisko ćwierć miliarda 
dolarów, występują następujące pozycje: 

Planowana inwestycja 

A stronomia optyczna 
trzy duże teleskopy o średnicy 150- 200 cali 
bada nia i konstrukcja duzego refraktora 
cztery teleskopy średnich r ozmiar0w 60- 8; cale 
osiem małych nowoczesnych teleskopów 36-48 cali 

----~ 
razem 

Radioastronomia 
budowa zwierciadeł parabolicznych 
główne koszty budowy oraz przystosowania terenów pod ra
di oteleskopy 
koszty urządzeń elektronicznych itp. 
konstrukcja 9 anten dla Obserwatorium Valley 
dwa zwierciadła ok. 90-metrowe i zwierciadło paraboliczne 
sterowane 
studia techniczne w zakresie dużych anten 
budowa małych instrumentów specjalnych 

razem 

Instt·umenty pomocnicze i automatyzacja 
nowe instFumenty pomocnicze dla badań optycznych i radio
wych 
modernizacja i automatyzacja teleskopów 

t·azem 

Inne 
koszt eksploatacji, odsetki placone bankom itp. 

razem 

ogółem 

' 

Ko~ 
w mln. 
dolarów 

60 

4 

3,2 

68,2 

30 

4 

6 
lO 

16 
l 

30 

97 

lO 

lO 
----

20 

38,9 

38,9 

224,1 

Jak widać z powyższego Amerykanie widzą przyszłość swojej astro
nomii w budowie dużych, zautomatyzowanych instrumentów optycznych 

.. oraz radioastronomicznych. I tu szybko wkracza automatyzacja. 
Cieszymy się, że astronomia światowa uzyska wkrótce tak piękne i po

tężne instrumentarium. Składając gratulacje astronomom amerykańskim 
wyrażamy jednocześnie nadzieję, że budowa COA (Centralne Obserwa
torium Astronomiczme) wkrótce zostanie rozpoczęta. 

Wg Sky and Telescope t. XXX, nr 4. Janusz Samojlo 
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Nowa propozycja doświadczalnego sprawdzenia teorii Einsteina 

Znanym efektem, wynikającym z ogólnej teorii względności Einsteina, 
jest odchylenie od torów prostoliniowych promieni świetlnych przebie
gających w pobliżu Słońca. Ostatnio L. S h a p i r o zaproponował spraw
dzenie tego zjawiska dla fal radiowych, które należy odbić od powierzchni 
Wenus lub Marsa, znajdujących się po drugiej stronie Słońca, lecz nie 
zasłanianych przez nie. Fala, przebiegając w pobliżu Słońca, ulegnie nie
znacznemu odchyleniu od linii prostej, co spowoduje jej późniejsze przy
bycie na Ziemię. Opóźnienie o ok. 0,0002 sek jest wprawdzie znikome, 
ale przeprowadzając doświadczenia przez kilka lat, można pokusić się 
o dokładne wyznaczenie tego opóźnienia. 

Br. Kuchowicz- Warszawa 

Nowe obserwatorium słoneczne w ZSRR 

We Wschodnich Sajanach (300 km od Irkucka) powstaje wysokogórskie 
obserwatorium słoneczne (2000 m n.p.m.). Miejsce pod budowę nowego 
obserwatorium wybrano po dwuletnich studiach klimatycznych, które roz
poczęto w r. 1960. Tutejszy klimat charakteryzuje się dużą ilością dni 
słonecznych w roku oraz wielką przeźroczystością powietrza. Budowa ma 
być ukończona w ciągu 2-3 lat. 

Jednak jeszcze przed zakończeniem budowy postanowiono rozpocząć 
obserwacje. W tym też celu zbudowano prowizoryczny pawilon, w któ
rym został zmontowany teleskop horyzontalny. Dokonano tego w ciągu 
ośmiu miesięcy i już w styczniu 1964 r. przysiąpiono do obserwacji Słoń
ca. W ten sposób Obserwatorium Sajańskie mogło brać udział w pracach 
Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca. Dla astronomii radzieckiej 
miało to doniosłe znaczenie, ponieważ warunki klimatyczne są tu wyjąt
kowo dobre. Swiadczy o tym fakt, że w pierwszych sześciu miesiącach 
1964 r. w Obserwatorium Sajańskim wykonano półtora razy więcej obser
wacji niż w czterech obserwatoriach położonych w europejskiej części 
ZSRR. 

Główne zwierciadło teleskopu horyzontalnego w Obserwatorium Sa
jańskim ma 44 cm średnicy i dwa ogniska: Newtona o długości 17,5 m 
oraz Cassegraina o długości 60 m. W obu ogniskach umieszczone są ka
mery do fotografowania Słońca. Przy pomocy zaś płaskiego zwierciadła 
umieszczonego w ognisku Newtona obraz Słońca można rzutować na 
szczelinę spektrografu, z którym złączony jest magnetograf do obserwacji 
pola magnetycznego na Słońcu. W najbliższych latach w obserwatorium 
tym zainstalowane zostaną dwa koronografy o średnicy 20 cm i 53 cm, 
a w przyszłości być może stanie tu także wielki teleskop słoneczny o śred-
nicy 2 m. St. R. Brzostkiewicz 

Duży teleskop dla Hawajów 

Kosztem 475 000 dolarów buduje się 84-calowy (210 cm) teleskqp dla 
Uniwersytetu na Hawajach. Zwierciadło olbrzyma będzie wykonane 
z kwarcu, co zapewni obrazy wysokiej jakości. Teleskop budowany jest 
z wszystkimi akcesoriami jak spektrografy, filtry itp. .. 

Instrument przeznaczony jest m. in. do obserwacji ciał Systemu Sło- ' 
necznego. Będzie to największy teleskop w tym rejonie naszego globu. 
Praca nad konstrukcją tego olbrzymiego instrumentu ma być zakończona 
w roku 1968, a finansuje ją NASA. 
Wg Sky and Telescope Elżbieta Reczuch - Legnica 
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Para wodna w atmosferze Wenus 

W r. 1964 grupa uczonych amerykańskich pod kierunkiem J o h n a 
S. Stron g a (Uniwersytet Hopkinsa) usiłowała stwierdzić istnienie pary 
wodnej w atmosferze Wenus. Obserwacje przeprowadzono przy pomocy 
balonu, ponieważ należało usunąć wpływ pary wodnej w ziemskiej atmo
sferze. Balon wzniósł się na wysokość 29 km, a w jego gondoli umiesz
czono kamerę Schmidta o średnicy 40 cm ze spektrografem. Obserwacja 
wykonana została w podczerwonej części widma w obszarze pasma pary 
wodnej (11 300 A). Trwała ona około dwóch godzin, po czym gondola 
z aparaturą naukową odczepiła się od balonu i wylądowała na spadochro
nie. Badania powyższe wykazały, że zawartość pary wodnej w atmosferze 
Wenus jest niewielka. Gdyby parę tę udało się skroplić, to utworzylaby 
ona na powierzchni planety warstwę wody o grubości zaledwie 98 mi
kronów. 

St. R. Brzostkiewicz 

KRONII{A PTMA 

Z życia Oddziału Warszawskiego PTMA 

Grono milośników z Oddziału Warszawskiego PTMA zaprasza chęt
nych na "wieczory astronomiczne", które odbywają się w każdy piątek 
o godz. 19,30 w lokalu PTMA, Warszawa, Al. Ujazdowskie 4 (Obserwa
torium Astronomic:zme). 

Z życia Oddziału PTMA w Dąbrowie Górniczej 

W dniu 26 stycznia 1966 r. w Palacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej odbyło się Walne Zebranie członków Dąbrowskiego Oddziału 
PTMA przy udziale przedstawiciela Oddziału Katowickiego PTMA, 
Ob. Jer z e g o My t e i. Po krótkim zagajeniu uczczono pamięć zmarłego 
wiceprezesa Zarządu Oddziału doktora Ja n a S e r w i n a, a następnie 
Preżes Zarządu Oddziału, W a c l a w S z y m a 11 s k i, wygłosił odczyt 
pt. "Antymateria i Antywszechświal". 

Jak wynika ze złożonego następnie sprawozdania rocznego - Oddział, 
liczący obecnie 28 członków, wykazuje dalszą ożywioną działalność. Zor
ganizowano: 17 odczytów o charakterze popularno-naukowym, w których 
prelegentami byli m. in. doc. dr Rom a n Ja n i c z e k i dr Ja n u s z 
P a g a c z e w ski; pokazy ciekawych przyrządów astronomicznych; wy
cieczki do Planetarium Śląskiego oraz dwa pokazy filmowe dla 240 osób. 

Oddział posiada p,ięciu stałych obserwatorów Słońca, a w miesięczniku 
Urania zamieszczonych zostało 48 publikacji o tematyce astronomicznej, 
napisanych przez St. R. B r z o s t ki e w i c z a i innych członków Od
działu. 

W dwóch Szkolnych Kolach Astronomicznych zorganizowanych przy 
miejscowych liceach wygłaszane będą odczyty. 
. Wybrano nowy Zarząd w osobach: W a c l a w S z y m a ń ski (prezes), 
A n t o n i R o m a ń s ki (wiceprezes), Z o f i a P i a s k o w s k a, J er z y 
W i e c z o re k, M i c h a l S i e m i e n i a k o i J a n B r y l s ki oraz Ko
misję Rewizyjną: Apolinary Makola, Józefa Wloszczow
s k a, mgr W i t o l d F i g a c z e w s k i i M i e c z y s ł a w R ó w n i a k. 

Jan Brytski - Dąbrowa Górnicza 
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KRONIKA HISTORYCZNA 

W sprawie rocznicy urodzin i zgonu Mikołaja Kopernika 
Nie można ustanawiać, jak to proponuje ST. R. Brzostkiewicz (Urania, 

1965, nr 10), że "według kalendarza gregoriańskiego Kopernik urodził 
się 28 lutego 1473 r., a zmarł 3 czerwca 1543 r.", ponieważ kalendarz gre
goriański obowiązuje dopiero od 15 październ:ilka 1582 r. I dlatego należy 
po dawnemu podawać, że M. Kopernik urodził się 19 lutego 1473 a zmarł 
24 maja 1543 r. - według obowiązującego wówczas kalendarza juliań
skiego. Natomiast rocz n i c ę urodzin i zgonu powinrniśmy (byli) po 
roku 1582 obchodzić zgodnie z obowiązującym obecnie kalendarzem gre
goriańskim - tj. 23 lutego i 3 czerwca. 

E. Kępiński 

11 lipca 1732 r. urodził się Joseph de Lalande 
J o s e p h - J er 6 m e d e L a l a n d e urodził się we Francji w po

bliżu Lyonu. Po ukończeniu szkoły jezuickiej przeniósł się do Paryża, 
gdzie studiowal prawo i astronomię. W r. 1751 wyjeżdża do Berlina i wie
dzę swą pogłębia pod kierunkiem E u l er a (1707-1783) i M a u p er
t u i s'a (1698-1759). W r. 1753 zostaje członkiem Akademii Nauk w Pa
ryżu, w r. 1761 zaś profesorem astronomii w College de France. Następnie 
jest kierownikiem obserwatorium Ecole Militaire, a od r. 1795 dyrektorem 
Obserwatorium Paryskiego. Zmarł 4 kwietnia 1808 r. w Paryżu, mając 
76 lat. 

Lalande należy do najwybitniejszych obserwatorów XVIII wieku. 
Przez 40 lat zajmował się Merkurym i opracował teorię jego ruchu. 
Z dziennika obserwacyjnego Lalanda wynika, że wiele lat przed G a l
l e m (1812-1910) obserwował Neptuna i nawet zauważył ruch planety 
na niebie, jednak zaliczył go do gwiazd stałych. W latach 1764-1792 
ogłosił dzieło pt. Traite d' Astronomie (Traktat astronomii), a w latach 
1781-1782 pracę pt. Histoire celeste (Historia nieba), która zawiera ka
talog 47 390 gwiazd. Bardzo cenne jest również dzieło opublikowane 
w r. 1803 pt. Bibliographie astronomique (Bibliografia astronomiczna). 

St. R. Brzostkiewicz 

25 sierpnia 1822 r. zmarł Wilhelm Herschel 
Wilhelm Fryderyk Herschel urodził się 15 listopada 1738 r. 

w Hanowerze (Niemcy). Studiowal muzykę, język francuski i metafizykę. 
W dziewiętnastym roku życia udał się do Anglii, aby tam poświęcić się 
karierze muzycznej. W r. 1765 otrzymał posadę organisty w Halifax, 
a w r. 1766 został organistą kaplicy "ośmiokątnej" w Bath. Pewnego razu 
dostal mały teleskop. Skierowal go na niebo i został olśniony jego wido
kiem. To zachęciło go do budowy teleskopu o ogniskowej 150 cm, przez 
który w r. 1774 zaczął systematycznie obserwować ciała niebieskie. 

Przelornową datą w życiu Herschela jest dzień 13 marca 1781 r., kiedy 
to odkrył planetę Uran. Wkrótce po tym odkryciu został mianowany 
członkiem Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie, a od 
króła Jerzego II otrzymał roczną pensję w wysokości 200 funtów. Dzięki 
temu poparciu mógł porzucić pracę zarobkową i poświęcić się wyłącznie. 
astronomii. W r. 1786 zbudował w Slough pod Windsorem obserwatorium, 
w którym zainstalował własnoręcznie wykonany teleskop o średnicy 
70 cm i ogniskowej 13 m. W r. 1816 otrzymał tytuł baroneta, a w r. 1820 
został prezydentem Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Ostatnie 
lata życia spędził w Slough, gdzie zmarł w wieku 84 lat. 
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W latach 1780-1781 badał zmiany blasku gwiazdy O Cet (Mira Ceti) 
i wyznaczył jej okres na 331 dni. W latach 1795-1796 stwierdził, że a Her 
jest gwiazdą zmienną z okresem około 60 dni. Przy pomocy swego potęż
nego teleskopu w r. 1787 odkrył dwa księżyce Urana (Titania i Oberon), 
a w r . 1789 znów dwa księżyce Saturna (Mimas i Enceladus). W r. 1783 
stwierdził ruch postępowy naszego układu planetarnego ku pewnemu 
punktowi na niebie (), Her), któremu dal nazwę apex. W latach 1784-1802 
zajmował się badaniem Drogi Mlecznej oraz opracowaniem hipotez, co 
do jej rozmiarów i kształtu. Widmo słoneczne było również przedmiotem 
jego badań - w r . 1800 odkrył podczerwone promieniowanie Słońca. Wy
nalazł nawet przyrząd do pomiarów tego promieniowania, zwany aktyno
metrem. 

Dorobek naukowy Herschela obejmuje ponad 70 rozpraw, które publi
kowane były w latach 1780-1822 w Philosophical Transactions (Sprawo
zdania filozoficzne) i w Memoirs ot the Royal Astronamical Society 
(Rozprawy Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego). Najważniejsze 
z nich, to katalog gwiazd wizualnie podwójnych oraz katalog mgławic 
i gromad. 

St. R. Brzostkiewicz 

29 sierpnia 1916 r. zmarł Osl•ar A. Backlund 

W sierpniu mija 50 rocznica śmierci znanego rosyjskiego astronoma 
O s kar a A n dr i ej e w i c z a B a ck l u n d a. Urodził się on w 1846 r., 
w Szwecji w pobliżu miasta Karlstad. Gimnazjum kończy w Sztokholmie, 
następnie studiuje na uniwersytecie w Upsali. 

W roku 1873 zostaje asystentem obserwatorium w Sztokholmie. Rozpo
czyna rozprawą naukową pt. O planecie Ifigenii (planetoida nr 112), na 
podstawie której w 1874 r. otrzymuje tytuł doktora filozofii i docenta 
astronomii Uniwersytetu w Upsali. 

W 1876 r. Backlund wyjeżdża do Rosji i tam kolejno zostaje w 1879 r. 
adiunktem astronomem obserwatorium w Pułkowie, w 1881 r . członkiem 
korespondentem Akademii Nauk w Petersburgu, a w 1883 r. akademi
kiem. W 1895 r. F. A. B r i e d i c h i n opuszcza stanowisko dyrektora 
obserwatorium w Fulkawie i jego miejsce zajmuje Backlund. Specjalność 
Backlunda to mechanika nieba, a obiektem badań jest ruch komety 
Enckego. Dochodzi on do wniosku, że obliczenia i wyjaśnienia E n c k e g o 
i A s t e n a dotyczące skracania się okresu obiegu komety wokół Słońca 
są niezbyt przekonywujące. Podejmuje się więc obliczyć od nowa wszyst
kie zakłócenia ruchu komety za okres 1819-1891 i w tym celu zakłada 
specjalne biuro rachunkowe, które pracuje przez cztery lata (1891-1895). 
Wynik tej pracy to dzieło pt. Calculs et recherches sur la comete d'Encke 
(Obliczenia i obserwacje komety Encke), wydane w 6-ciu tomach w latach 
1892-1898 przez Akademię Nauk w Petersburgu. Backlund dochodzi do 
wniosku, że skracanie się okresu obiegu komety wokół Słońca jest wy
nikiem spotkań ktJmety z potokami meteorytów. 

Z jego inicjatywy powstały filie Pułkowskiego Obserwatorium w Odes
sie, Simeizie i Nikolajewie. Backlund brał również udział w licznych 
zagranicznych zjazdach i konferencjach. Był także członkiem honorowym 
i członkiem korespondentem zagranicznych organizacji i instytucji nauko
wych, między innymi członkiem Królewskiego Towarzystwa Astronomicz
nego w Londynie i członkiem korespondentem Paryskiej Akademii Nauk. 

Jerzy Wieczorek - Grodziec 
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Z KORESPONDENCJI 

Od p. Andrzeja Dąbrówki (Warka, Liceum Ogólnoksztalcące) otrzyma
liśmy list, który podajemy z niewielkimi skrótami: 

W marcowym n-rze Uranii zamieszczony zootal artykuł A. Marksa 
pt. "Podobny do Księżyca?". W końcowych zdaniach Autor stwierdził co 
następuje: 

"Materiał obserwacyjny przekazany przez Marinera-4 wykazał także, 
że na Marsie nie ma ani śladu sławetnych «kanałów», czyli w pełni po
twierdził to, co astronomom było już wiadome od kilkudz.esięciu lat, 
a co nie było jednak na ogół przyjmowane przez nie-astronomów. Tym 
samym - jak się zdaje - położony został wreszcie definitywnie kres 
niedorzecznej swego rodzaju «aferze kanałowej••. Niemniej jednak, o «ka
nałach•• na Marsie i o «Marsjanach•• zapewne nieraz jeszcze będziemy 
czytać w prasie." 

Istotnie. Artykuł napisano w sierpniu. Natomiast listopadowy numer 
radzieckiego czasopisma Nauka i Żyzń przynosi na str. 139-144 wypo
wiedź K. Lubarskiego - sekretarza moskiewskiego oddziału Wszech
związkowego Towarzystwa Astronomiczno-Geodezyjnego- zatytułowaną: 
Czy kanały Marsa są sztuczne czy naturalne? Już tytuł brzmi zastana
wiająco; a oto, co mówi autor na ten temat: 

"Mariner-4 nie potwierdził i nie zaprzeczył hipotezie istnienia kanałów 
z trzech powodów: l 0 

- sfotografowano bardzo małą cząstkę powierzchni 
Marsa, na której w ogóle nie ma większych kanałów (tu jest e>dsylacz do 
mapy Marsa z zaznaczonym obszarem sfotografowanym), 2° - kanały są 
to łańcuszki porozrzucanych szeroko plam i prawidłowa geometryczna 
forma, w jaką jednoczy je ludzkie oko, z niewielkiej odległości staje się 
niezauważalna, 3° - na południowej pólkuli Marsa w tym czasie była 
późna jesień. W tym okresie i w teleskopie nie widać żadnych zjawisk 
narzucających myśl o życiu - roślinność zamiera i przestaje się odróżniać 
od podłoża. Widzimy więc, że przedwczesne wnioski (nawet wstępne) 
o braku kanałów na Marsie są nieuzasadnione". 

Uwagi Redakcji: 

Autor listu porusza też (za Lubarskim) sprawę życia na Marsie i jego 
ewentualnych "rozumnych" mieszkańców. Do tego tematu powrócimy 
zapewne w niedalekiej przyszłvści. Chcielibyśmy zwrócić jednak uwagę 
Czytelników, że autor artykułu w Nauka i Żyźń słusznie mówi, że .,ka
nały" są niezauważalne z bliskiej odległości i dlatego brak ich na zdję
ciach z Marinera-4, że "są to łańcuszki porozrzucanych szeroko plam", 
a więc są wynikiem fizjologicznych właściwości oka ludzkiego. Faktem 
jest, że "kanały" najlepiej były obserwowane przez mniejsze instru
menty, przez duże instrumenty nie widziano ich w ogóle, albo przedsta
wiają się inaczej niż na słynnych rysunkach Schiaparelli'ego lub Lowella. 
To właśnie miał na myśli A. Marks, autor artykułu "Podobny do Księ
życa?", stwierdzając, że astronomom jest to wiadome już od kilkudzie
sięciu lat. · 

Tak więc- rację ma zarówno K. Lubarski jak i A. Marks. Rację ma 
także nasz Korespondent, p. A. Dąbrówka, że natychmiast zaanonsował 
nam ukazanie się tej wiadomości w radzieckim czasopiśmie popularno
naukowym - za co serdecznie dziękujemy. 
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Od p. Janusza Księskiego (Znin, ul. 700-lecia 21) otrzymaliśmy nastę
pującą notatkę filatelistyczną treścią związaną z astronomią: 

Polscy astronomowie w filatelistyce polskiej 1965 
Wielkie tradycje polskiej astronomii propaguje przy różnych okazjach filateli

styka. Ten S?osób upowszechniania nazwisk wybitnych polskich uczonych jest tym 
cenniejszy, ze kolekcJonerstwo znaczków na świecie zatacza coraz szersze krE:gi, 
a astronomia i astronautyka są naJbardziej "modnymi" dziś tematami. 

W roku ubiegłym dwa, 
niezwykle popularne wśród 
zbieraczy calego świata, ka
sowniki przypomniały syl
wetki polskich astronomów. 
Z okazji M i ę d z y n a r o
ctowego Roku Spo
k o j n e g o S l o ń c a Urząd 
Pocztowo-Telegraficzny p o
z n a ń 9 stosowal w kiosku 
w poznańskim Palacu Kl!l
tury datownik okoliczno
ściowy, w którego cen
trum - obok symbolu Ro
ku - znajdowal się w owa
lu portret M i k o l a i a K o
Per n i k a, a pod nim Imię 
i nazwisko genialnego astro
noma. 

14 września 1965 r. obradowal w Z n i n i e III Ogól n o p o l s ki Z i a z d 
Klub u F i l a t elistów ,.P o l o n i c a''. Polączony on był z pokazem znacz
ków czlonków Klubu i Kola PFZ w Zninie. W trakcie trwania pokazu stoisko 
pocztowe na wystawie stosowało datownik okolicznościowy z portretami M i k o
łaj a Kopernika i Jana Sniadeckiego: 

Dobór postaci związany jest z miejscem obrad i wzajemnie - Jan Sniadecki był 
urodzonym żninianinem, synem wójta tego miasta - a ponadto zyskał po swoim 
słynnym referacie, wydanym później w formie tłumaczonej na szereg obcych i<:ZY
ków drukowanej pracy, zaszczytny przydomek "odkrywcy Kopernika", gdyż przy
pomniał światu postać największego polskiego astronoma oraz jego polskie po
chodzenie. 
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TO I OWO 

"Dolar świetlny" 
Badania Kosmosu przy pomocy rakiet, sztucznych satelitów Ziemi 

i sond kosmicznych wymagają wielkich nakładów pieniężnych. Dobrze 
zatem byłoby wprowadzić nową jednostkę monetarną, która pozornie 
zmniejszyłaby . wydatki na te cele. Z takim wtaśnie wnioskiem wystąpił
oczywiście żartobliwie - na ostatnim Kongresie Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej prof. L. G o l d b er g z Obserwatorium Harwardzkiego. 
Proponuje on wprowadzenie "dolara świetlnego", który zastąpiłby nam 
ziemską walutę, podobnie jak rok świetlny zastępuje kilometry i mile. 
Jeden "dolar świetlny" odpowiadałby 2 miliardom dolarów amerykań
skich. Dolary te ułożone jeden obok drugiego zajęłyby długość, jaką świa
tło przebywa w ciągu jednej sekundy (300 000 km). Lot człowieka na 
Księżyc kosztowałby tylko 10 "dolarów świetlnych" 

St. R. Brzostkiewicz 

Boscovich a system heliocentryczny 
W r . 1746 matematyk serbski Roger B o s c o v i c h (1711-1787) ogłosił 

w Rzymie rozprawę, której przedmiotem było obliczenie orbity komety 
na podstawie trzech obserwacji. Zadanie to można było rozwiązać jedy
nie w oparciu o system heliocentryczny. Jednak Boscovich bał się otwar
cie wystąpić jako zwolennik nauki K o p er n i k a, którego dzieło było 
wtedy jeszcze na indeksie ksiąg zakazanych (z indeksu zdjęto je dopiero 
w r . 1828). Dlatego też w przedmowie do swej pracy pisze: Oddając naj
glębszą cześć Pismu świętemu i dekretom świętej inkwizycji utrzymuję, 
iż Ziemia jest nieruchoma. Z powodu jednak większej prostoty objaśnień 
będę rozumowal tak, jak gdyby Ziemia się poruszala. 

Po rozwiązaniu jezuitów w r. 1773 przez papieża Kle m e n s a XIV 
był on już nieco swobodniejszy (Boscovich tęż był jezuitą) i do przed
mowy drugiego wydania tej samej rozprm.yy, które ukazało się w r. 1785 
w Wenecji, dodaje: Czytelnik powinien tu zwrócić uwagę na czas i miej
sce pierwszego wydania. 

St. R. Brzostkiewicz 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Lipiec 1966 r. 

Rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem We
nus jako gwiazda około -3.3 wielkości. Nad ranem też można próbować 
odnaleźć Marsa, który widoczny jest jako czerwona gwiazdka około -1- 2 
wielkości w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Saturn widoczny jest prawie całą 
noc na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika jako żółtawa gwiazda 
około + l wielkości. Neptuna odnajdziemy przez lunetę wieczorem 
w gwiazdozbiorze Wagi. Pozostałe planety przebywają na niebie zbyt 
blisko Słońca i są niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy też próbować odnaleźć dwie planetoidy, 
Fallas około 9.5 wielkości oraz Parthenope około 10 wielkości, obie wi
doczne nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Ryb, Wodnika i Wieloryba. 

4d22h Złączenie Wenus z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Byka, w odległości kątowej 4°. 
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5dl3h Ziemia znajdzie się w punkcie odsłonecznym na swej orbicie, 
w odległości około 152 mln km od Słońca. O 15h złączenie Jowisza ze 
Słońcem. 

9d8h Saturn w złączeniu z Księżycem. 
12dl8h Saturn nieruchomy w rektascensji. 
14dlh Merkury nieruchomy w rektascensji. 
15d24h Wenus w złączeniu z Księżycem w odległości 4°. 
16d Rankiem nad wschodnim horyzontem obserwujemy konfigurację 

sierpa Księżyca z pięknie błyszczącą Wenus. O 1811 Mars w złączeniu 
z Księżycem w odległości 3°. 

19d7h29m Heliografiezna długość tarczy Słońca wynosi 0°; jest to po
czątek 1510 rotacji Słońca wg Carringtona. 

21d14h Uran w złączeniu z Księżycem. 
23d8h Słońce wstępuje w znak Lwa; jego dlugosć ekliptyczna wynosi 

wtedy 120°. 
26d5h Neptun w złączeniu z Księżycem. 
28d15h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem. 

Sierpień 1966 r. 

Wenus nadal jest widoczna jako Gwiazda Poranna. W połowie sierpnia 
mamy też dobre warunki obserwacji Merkurego, ktory widoczny jest ran
kiem nad wschodnim horyzontem jako gwiazda około zerowej wielkości. 
Nad 1·anem też można próbować odnaleźć czerwonego Marsa w gwiazdo
zbiorze Bliźniąt, a bez trudu w tym samym gwiazdozbiorze odnajdziemy 
Jowisza, jako jasną gwiazdę około -1.4 wielkości. Saturn widoczny jest 
prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika. Uran, Neptun 
i Pluton są niewidoczne. 

Za pomocą większych lunet można obserwować dwie planetoidy około 
10 wielkości widoczne w drugiej polowie nocy na granicy gwiazdozbiorów 
Ryb, Wodnika i Wieloryba. W tym miesiącu obie planetki zmieniają kie
runek swego pozornego ruchu wśród gwiazd, możemy więc wykreślić na 
mapie nieba fragmenty charakterystycznych pętli i dróg na niebie. 

W tym miesiącu mamy też dwie pelnie Księżyca: l i 31 sierpnia. Jest 
. to możliwe, ponieważ jeden obieg Księżyca od pełni do pełm trwa 

29.5 dnia. 
ld18h Neptun nieruchomy w rektascensji. 
4d3h Wenus w złączeniu z Marsem w odległości l 0

• Rankiem nad 
wschodnim horyzontem odnajdziemy Marsa na pólnoc od jasno błyszczą
cej Wenus. 

7d13h Merkury nieruchomy w rektascensji. O 18h Wenus znajdzie s1e 
w bliskim złączeniu z Jowiszem. 

gct Rankiem nad wschodnim horyzontem odnajdziemy stosunkowo bli
sko siebie Wenus, Jowisza i Marsa. 

10d14h Wenus w złączeniu z Polluksem, gwiazdą w Bliźniętach. 
12d6h Mars w bliskim złączeniu z Jowiszem. Przed wschodem Słońca 

odnajdziemy czerwonego Marsa blisko jasnego Jowisza, na północ od 
niego. 

14d Księżyc znajdzie się w złączeniu kolejno z trzema planetami: o 9h 
z Jowiszem, o llh z Marsem i o 21h z Wenus. 

15d3h Merkury w złączeniu z Księżycem. O 13hOm heliografiezna dłu
gość środka tarczy Słońca wynosi 0° ; początek 1511 rot&cji Słońca wg nu
meracji Carringtona. 
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16tl lh Mars w złączeniu z Folluksem (w odległości 6°), a 8h Mer
kury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt odchylenia 
wynosi 19°). 

18d2h Uran w złączeniu z Księżycem. 
22d11h Neptun w złączeniu z Księżycem . 
23d15h Słońce wstępuje w znak Panny; jego długość ekliptyczna wy

uosi wówczas 150°. 
24d8h Jowisz w złączeniu z Polluksem. 
25dlh Planetoida Pallas nieruchoma w rektascensji (zmienia kierunek 

swego pozornego ruchu wśród gwiazd). 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

D a t a 
l 9 6 6 

VI 30 
VII 10 

20 
30 

VIII 9 
19 
29 

Data 

l 
p 

1966 

o 
VII l - 2.67 

3 - 1.76 
5 - 0.85 
7 + 0.06 
9 + 0.96 

11 1.86 
13 + 2.76 
15 + 3.66 
17 +4.54 
19 + 5.42 
21 + 6.29 
23 + 7.15 
25 + 8.00 
27 + 8.84 
29 + 9.66 
31 +10.47 

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. mlnkm j. a. mlnkro j. a. 
0.726 108.5 1.303 195.0 1.528 228.5 2.484 
0.724 108.4 1.364 204.0 1.540 230.4 2.474 
0.723 108.2 1.420 212.4 1.553 232.3 2.460 
0.722 108.0 1.472 220.2 1.565 234.2 2.440 
0.720 107.8 1.519 227.2 1.577 235.9 2.415 
0.719 107.6 1.561 233.5 1.589 237.7 2.384 
0.719 107.5 1.597 239.0 1.599 239.3 2.348 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l Data l 1966 
p 

l Bo l 
o o o o 

+ 2.94 235.22 VIII l +10.87 +5.82 
+3.15 208.75 3 +11.66 + 5.96 
+3.38 182.27 5 +t2.43 +6.10 
+ 3.58 155.80 7 +13.19 + 6.22 
+3.78 129.33 9 +13.94 +6.35 
+ 3.99 102.87 11 +14.66 +6.46 
+ 4.19 76.40 13 +15.36 + 6.56 
+ 4.38 49.93 15 +16.06 + 6.66 
+4.57 23.47 17 + t6.74 +6.76 
+ 4.76 357.02 19 +17.39 + 6.84 
+4.94 330.54 21 +18.02 + 6.92 
+ 5.11 304.09 23 +18.63 + 6.98 
+5.28 277.63 25 +19.22 +7.05 
+ 5.44 251.17 27 +19.80 + 7.10 

5.60 224.72 29 +20.36 +7.15 
+ 5.75 198.26 31 +20.88 + 7.18 

mlnkro 
371.6 
370.2 
378.0 
375 o 
371.3 
356.7 
351.2 

Lo 

o 
185.04 
158.59 
132.14 
105.69 
79.25 
52.81 
26.37 

359.94 
333.50 
307.07 
280.64 
254.21 
227.79 
201.36 
174.94 
148.52 

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

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



Lipiec-Sierpień 1966 r. PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
l h czasu 

l Warszawa 
1966 środk.-europ. 

a l o l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm o hm hm 

VII lO 8 50 +15.8 5 49 20 39 
20 8 47 +13.6 5 20 19 44 
30 8 21 +14.5 4 09 18 43 

VIII 9 8 08 +17.1 3 02 18 07 
19 8 38 +18.1 2 46 18 03 
29 9 45 +15.1 3 31 18 13 

Widoczny w sierpniu rankiem nad 
wschodnim horyzontem (około ze-
rowej wielk. gw.). 

MARS 
VII lO 5 57 +24.0 2 03 18 40 

20 6 26 +23.9 154 18 29 
30 6 55 +23.6 l 45 18 16 

VIII 9 7 24 +22.9 140 18 Ol 
19 7 51 +21.9 l 34 17 44 
26 819 +20.7 l 31 17 22 

Moźna próbować odnaleźć go nad 
ranem jako czerwoną gwiazdę oko-
lo +2 wielkości w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt. 

SATURN 

VII 20 l O 02 l -2.2 l 21 56 l VIII 9 O 00 -2.6 20 38 
29 23 56 -3.1 19 18 

9 36 
814 
6 48 

VII 22 
VIII 11 

31 

Widoczny prawie calą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodni
ka ( + l wielk. gwiazd.). 

h m 
15 09.9 
15 09.9 
15 10.7 

NEPTUN 

o 
-15 531 

-15 54 
-15 59 

l w połud. 

hm 
18 46 
17 27 
16 09 

W lipcu widoczny wieczorem 
w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk. 
gwiazd.). 

Planetoida 2 PALLAS 
VII 4 l 04.5 +3 49 5 53 

14 112.5 +3 19 5 21 
24 119.2 +2 31 4 49 

VIII 3 l 24.4 +I 23 4 14 
13 1 27.9 -o o6 3 39 
23 l 29.4 -l 58 3 Ol 

IX 2 l 28.7 -4 12 2 22 
Około 9.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
po pólnocy na granicy gwiazdo
zbiorów Ryb i Wieloryba. 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o ..: h m hm 
5 00 +21.4 n i 124 17 25 
5 51 +22.5 128 17 45 
6 43 +22.6 140 17 57 
7 35 +21.7 159 18 05 
8 27 +19.6 ::2 26 18 Ol 
9 17 +16.7 'it ' 2 55 17 54 

Widoczna nad wschodnim horyzon-
tern jako Gwiazda Poranna (-3.3 
wielk. gwiazd.). 

JOWISZ 
7 Ol +22.8 3 12 19 36 
711 22.5 2 48 19 05 
7 20 +22.3 219 18 32 
7 30 +22.0 l 52 18 Ol 
7 39 +21.6 124 17 27 
7 47 +21.3 o 55 16 54 

W sierpniu widoczny nad ranem 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt jako 
gwiazda około -1.4 wielkości. 

URAN 

1113 l +5.9 l 8 29 
1117 +5.5 716 
11 21 +5.0 6 03 

Niewidoczny. 

B 

PLUTON 

l 
2126 
2010 
18 53 

Iw połud. 

hms o hm 
11 33 07 +Ia 35~4 15 10 
113511 +1817.5 1354 
113740 +1759.7 1238 

Niewidoczny. 

Planetoida 11 PARTHENOPE 
23 59.9 -2 54 4 49 

008.1 -232 417 
o 14.0 -2 27 3 44 
017.3 -241 307 
017.8 -315 230 
o 15.4 -4 08 l 47 
o 10.3 -5 15 l 03 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
po pólnocy na granicy gwiazdo
zbiorów Ryb, Wodnika i Wieloryba. 

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



Lipiec 1966 r. JiiLONCE 

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

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

~-emu l .. l a wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach . wsch. l zach . 

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

v'l30 -3.4 6 36 +23.2 3 37 20 34 3 33 2018 3 40 20 10 3 13 20 24 3 33 19 54 3 18 20 Ol 3 25 19 46 3 04 19 57 
'1110 -5.2 7 15 +22.2 3 46 20 28 3 42 20 12 3 49 20 05 3 22 2017 3 42 19 48 3 27 19 55 3 34 19 40 3 13 19 51 

20 -6.2 7 55 + 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 19 401 30 -6.2 8 35 + 18.7 4 15 20 02 4 08 19 48 4 14 19 42 3 52 19 50 4 06 19 26 3 53 19 31 3 58 19 18 3 40 19 26 
III 9 -5.4 913 1+16.1 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 V 

KSIĘŻYC 

1h czasu 
Warszawa 

1h czasu 

Data środk.·europ . Data środk. ·euro p. 

a l a wsch. l za ch. a l a 

h m J o h m l h m h m l o 
VII l 17 03 -24 8 19 241 l 39 Yllll 116 + 4.9 

2 18 00 -26.4 20 24 2 20 12 2 00 + 10.2 
3 18 57 -26.6 21 09 3 12 13 2 47 '+15.2 
4 19 52 -25.5 2141 4 17 14 3 38 +19.7 
5 2045 -23.1 22 05 5 28 15 4 33 +23.4 
6 21 35 -19.7 22 23 6 41 16 5 32 +25.8 
7 22 22 -15.6 22 38 7 54 17 6 35 +26.7 
8 23 07 -10.9 22 50 905 18 7 40 + 25.9 
9 23 50 . - 5.8 23 Ol lO 14 19 8 43 +23.2 

lO o 331- 0.5 23 12[11 23 20 9 45 +18.9 

Wa rszawa 
1h czasu 

Data środk.·europ. 

wsch.l za ch. a l a 

h m l h m h m i o 
23 24 12 35 Vll21 10 421 +13.5 
23 39 13 49 22 11 37 + 7.4 
23 57 15 05 23 12 29 + 0.9 
- 16 25 24 13 20 - 5.5 
o 23 17 44 25 14 10 -ll.ł 
l Ol 18 57 26 15 021-16.7 
l 56 19 58 27 15 55 -21.1 
30!l 2041 23 16 50 - 24.3 
435 2 111 29 17 46 -26.2 
6 07 21 33 30 18 42,-26.8 

l 31 19 37 -25.9 

Warszawa 

~h.l zac h. 

h m \ h m 
7 39 21 51 
9 07 22 05 

10 33 22 20 
11 56: 22 35 
1320 2251 
14 42 23 13 
16 02 23 40 
17 15 -
18 18 017 

19 071 l 05 
19 44 2 06 

l 

Fazy Księżyca 

d h 

VI 25 14 
VII 2 21 
VII 10 23 
VII 18 6 
VII 24 20 

Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia VIII l 10. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Srednica 
tarczy 

Najw. VII 8 21 29.5 
Najm. VII 20 21 33.0 



Sierpień 1966 r. SLOŃCE 

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

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

l 

m hm o hm hm h m h m hm h m h m h 10 h m i h m hm hm h m l h m hm hm 
V1130 -6.2 8 35 +18.7 415 20 02 4 08 19 48 4 14 19 42 3 52 19 GO 4 06 19 26 3 53 19 31 3 58 l 9 18 3 40 19 26 

VIII 9 -5.4 913 +16.1 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 -3.5 9 51 +13.0 4 48 19 22 4 41 19 09 4 44 19 06 428 , 1908 4 35 18 51 4 25 18 53 '"11843 414 

18 46 
29 -0.9 lO 28 + 9.6 5 05 19 00 4 57 18 48 5 00 18 45 4 46 18 45 4 50 18 31 4 42 18 31 4 42 18 23 4 31 18 26 

IX 8 +2.3 111 041+ 6.0 5 23 18 35 5 14 18 24 5 15 18 23 5 04 , 18 10 5 05 , 18 lO 4 58 18 08 4 57 18 02 4 48 18 00 

KSIĘZYC 

l h czasu 1h czasu 

Data środk.-europ. 
Warszawa 

środk.-europ. Data 

a l a wsch. zach. a l a 

hm o h m l h m hm o 
VIII l 20 30 -23.9 20 09 3 13 Ylll11 411 +22.3 

2 21 21 -20.7 20 29 4 28 12 5 08 +25.2 
3 22 09 -16.8 20 44, 5 41 13 6 09 . +26.7 
4 22 54 -12.2 20 57 6 52 14 712 +26.6 
5 23 371- 7.1 2108 8 02 15 8 16 +24.6 
6 o 20 - 1.9 2118 911 16 919 +20.9 
7 l 02 + 3.5 21 31 10 20 17 10 19 +15.8 
8 146 + 8.8 21 43 11 33 18 1116 + 9.6 
9 2 31 +13.8 2159 12 46 19 12 10 + 3.0 

lO 3 19 +18.4 22 21 14 03 20 13 03 - 3.7 

. 

1h czasu 
warszawa 

Data środk.-europ. 

wsch .J zach. a l a 

hm hm hm o 
22 52 15 22 Ylll21 13 55 -10.0 
23 37 16 37 22 14 48 -15.7 
- 17 43 23 15 42 -20.4 
040 18 33 24 16 37 -23.9 
2 02 19 10 25 17 33 -26.1 
3 33 19 35 26 18 29 -26.9 
5 07 19 55 27 19 24 -26.4 
6 4t9• 20 10 28 2018 -24.6 
811 20 25 29 2108 -21.6 
9 38 20 40 30 21 57 -17.8 

31 22 42 -13.4 

Warszawa 

wsch. zach. 

hm hm 
1104 20 57 
12 29 2116 
13 52 21 41 
15 09 22 15 
16 15 23 00 
17 07 23 58 
17 47 -
18 14 l 05 
18 35 2 16 
18 52 3 29 
19 04 4 42 

Fazy Księżyca 

d h 

Pełnia VIII l lO 
Ostatnia kw. VIII 9 14 
Nów VIII 16 13 
Pierwsza kw. VIII 23 4 
Pełnia VIII 31 l 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Najw. VIH 4 17 
Najm. VIII 17 8 
Najw. VIII 31 24 

l Srednica 
tarczy 

29!4 
33.3 
29.4 
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Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 
Fot. E. Feser (Pracownia Fotograficzna Planetarium) 

Czwarta strona okładki: Rektyfikowane zdjęcie okolicy Księżyca, w której 
polożony jest krater Banachiewicz (oznaczony strzałką). Rectifted Lunar Atlas 
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Radioteleskop CROCE DEL NORD w Medicina koło Bolonii (Włochy). Długość anteny - 560 metrów. 

Pierwsza strona okładki : Zdjęcie wykonane przez kamerę aparatu Surveyor- 1 po "miękkim " wylądowaniu na Ksi~ycu. 
W górnym lewym rogu jedna z nóg podwozia , spoczywająca na gruncie, poniżej - w kierunku prawego rogu - jedna z anten. 



URANIA 
MIESIĘCZNIK PO LS~IEG O. TOWARlYSTWA 

M IŁ O S N l K O W A S T R O H O Mil 

ROK XXXVII WRZESIEŃ 1988 Nr 9 

SPIS TRESCI 

Andrzej Marks - Pierwsze wyniki 
badań Łuny-lO i Surveyora-1. 

Lucjan Newel ki - J ak zbudować 
teleskop amatorski. 

Poradnik obserwatora: Księżyc przez 
lornetkę (1). 

K nysztof Serkowski - Polaryzacja 
gwiazd zmiennych typu Miry. 

Kronika: Sztuczne satelity i statki 
kosmiczne - Łuna-9 wylądowała w kra
terze- "Pramorza" i łańcuszki kratero-
we na odwrotnej stronie Księżyca -
Okres obrotu Merkurego - Wielkie 
współczesne radioteleskopy - Przejście 
Ziemi przed tarczą słoneczną - Poszu
kiwania życia na Ziemi. 

Kalendarzyk historyczny. 

K alendarzyk astronomiczn y. 
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" Jak zbudować teleskop 
amatorski'' - to pytanie, 
wyrażające marzenie n i e
jednego z milośników astro
nomii, zarazem tytul arty
kulu LUCJANA NEWEL
SKIEGO. W celu ułatwienia 
milośnikom astronomii sa
modzielnej budowy instru
mentów, będziemy zamiesz
czali w ,.Uranii" artykuły 
o treści technicznej, zawie
rające opisy wartościo
wych rozwiązań konstru k
cyjnych, przeważnie spraw
dzonych w naszych warszta
tach. Do opisów załączone 
będą szczegółowe rysunki 
z wymiarami elementów 
tak, aby budowa teleskop~ 
w warunkach "domowych 
nie sprawiała większych 
trudności. Gdyby jednak 
ktoś z milośników napot
kal na nie - niech o wy
jaśnienie zw1·óci się do re
dakcji, zaznaczając na ko
percie "Dzial techniczny". 

O dal szy ch osiągnięciach 
uczonych radzieckich i ame
rykańskich w zakresie ba
dania kosmosu informuje
m y w artykule ANDRZEJA 
MARKSA "Pierwsze wyniki 
badań "Łuny-lO" i "Surve
yora-1"" oraz w K ronice. 
Zwracamy również uwagę 
na notatkę p t . " Poszukiwa
nie życia n a Ziemi". 

Ponadto informujemy 
Członków, że Zarząd Głów
ny PT M A zamierza zwołać 
W alny Z j azd Delegatów 
w dni ach 29 i 30 paździer
nik a. Zjazd dokona prze
glądu działalności w ciągu 
45 lat istnienia T owarzy
stwa. Przewiduj e się wygło
szenie referatów nauko
wych oraz wybór nowych 
Władz Towarzystwa. 
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ANDRZEJ MARKS - Warszawa 

PIERWSZE WYNIKI BADAŃ ŁUNY-lO I SURVEYORA-1 

Z aledwie w dwa miesiące po epokowym locie na powierzchnię 
Księżyca radzieckiego aparatu kosmicznego Łuna-9 (Księ

życ-9) uczeni radzieccy wysłali w dniu 31 marca br. pierwszy 
w dziejach sztuczny księżyc Księżyca o nazwie Łuna-lO, 
a w dwa miesiące później, w dniu 30 maja, uczeni amerykańscy 
wysłali w kierunku Księżyca aparat kosmiczny Surveyor-1 
(Mierniczy-l), który wylądował na powierzchni naszego satelity 
w stanie nieuszkodzonym z działającymi przyrządami nauko
wymi. Wydarzenia te pchnęły naprzód naszą wiedzę o Księży
cu, wyjaśniając wiele nieznanych lub kontrowersyjnych proble
mów. 

Wiadomo, że sztuczny księżyc Księżyca predysponowany 
jest szczególnie dla wykonania pewnych badań. W pierwszym 
rzędzie wymienić tu należy badania istniejących wokół Księ
życa pól siłowych: magnetycznego, grawitacyjnego, czy elek
trycznego. 

Jak wiadomo na aparacie kosmicznym Łuna-lO umieszczone 
zostały czułe magnetometry. W czasie działania urządzeń apa
ratu kosmicznego, które zakończone zostało w dniu 30 maja br. 
na skutek wyładowania się chemicznych źródeł energii elek
trycznej, umieszczone na Łunie-lO magnetometry wykonały 
l O magnetograficznych przekrojów w przestrzeni wokół księ
życowej w odległości od 352 do 1016 km od powierzchni naszego 
satelity. Przekroje te wykazały, że w przestrzeni tej istnieje 
bardzo słabe pole magnetyczne o natężeniu zmieniającym się 
od 17 do 35 gamma. Dokładniejsze badania uzyskanych danych 
wykażą czy jest to własne pole magnetyczne Księżyca, czy też 
pole magnetyczne Ziemi, względnie - pole magnetyczne Słońca 
(pole magnetyczne w przestrzeni międzyplanetarnej). Nadmie
nić jednak należy, że jeżeli nawet okaże się, iż nie jest to pole 
magnetyczne Księżyca to bynajmniej nie przesądzi to jeszcze 
sprawy, że jest on "absolutnie" pozbawiony pola magnetyczne
go, ponieważ istnieją poglądy, iż pole magnetyczne Księżyca 
może być "przyciśnięte" do jego powierzchni przez oddziaływa
nie wysyłanych przez Słońce strumieni cząstek obdarzonych 
ładunkiem elektrycznym, nazywanych "wiatrem słonecznym". 
O tym, jak poważne jest ich oddziaływanie magnetyczne, świad-
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czy fakt, że deformują one ziemskie pole magnetyczne, "przy
ciskając" je do Ziemi od strony Słońca, a "odsuwając" od stro
ny przeciwnej. 

Jak wiadomo, pierwsza próba bezpośredniego zmierzenia pola 
magnetycznego Księżyca wykonana została przez uczonych ra
dzieckich w dniu 14 września 1959 r. w czasie, gdy na Księżyc 
spadał pierwszy w dziejach aparat kosmiczny - Łunnik-2 
(Księżycowiec-2). Wykonane z niego z odległości 50 km pomiary 
nie wykryły jednak pola magnetycznego dlatego, że umieszczo
ny na Łunniku-2 magnetometr nie miał dostatecznie dużej czu
łości. 

Niestety, wykrycie pola magnetycznego Księżyca drogą 
pomiarów wykonywanych z powierzchni Ziemi jest niezwykle 
trudne, a jego zbadanie jest niemal niemożliwe. Teoretycznie 
można by co prawda badać w jaki sposób księżycowe pole 
magnetyczne oddziaływuje na przykład na "wiatr słoneczny" 
wtedy, gdy Księżyc zasłania Słońce lub jest w pobliżu linii 
Słońce-Ziemia; istnieją również inne metody, ale ich praktyczna 
przydatność jest niezadawalająca. 

Z faktu, że pole magnetyczne wokół Księżyca jest niezwykle 
słabe wynika, że nie istnieją wokół niego obszary promienio
wania, które jak wiadomo otaczają naszą planetę. 

Urządzenia pomiarowe umieszczone na Łunie-lO wykryły 
jednak, że w sąsiedztwie Księżyca istnieje więcej elektronów 
o małej energii i innych cząstek obdarzonych ładunkiem elek
trycznym niż w dużej odległości od Księżyca. Księżyc otoczony 
jest więc obłokiem plazmy. Najprawdopodobniej jest to po pro
stu niezwykle rozrzedzona atmosfera Księżyca, której istnienie 
zostało stwierdzono przed kilku laty metodami radioastrono
micznymi. Ze względu na wielkie rozrzedzenie i oddziaływanie 
na nią promieniowań jonizujących z pn;estrzeni kosmicznej, ma 
ona postać nie normalnego gazu, czy choćby gazu zjonizowane
go, a postać plazmy. Część cząstek tej plazmy może także po
chodzić z powierzchni Księżyca, z której wybite one zostały 
przez oddziaływanie promieniowań jonizujących z przestrzeni 
kosmicznej. Być może, że wykryte w pobliżu Księżyca słabe 
pole magnetyczne stanowi właśnie pole magnetyczne tego 
obłoku plazmy. Zbadanie plazmy wokółksiężycowej z po
wierzchni Ziemi aczkolwiek możliwe metodami radioastrono
micznymi jest jednak bardzo trudne do wykonania. 

Oprócz zagęszczenia cząstek obdarzonych ładunkiem elek
trycznym urządzenia naukowe Łuny-10 wykryły także wo.kół 
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Księżyca zagęszczenie mikrometeorów. Prawdopodobnie są to 
mikrometeory, które w swym ruchu wokółsłonecznym dostały 
się w obszar oddziaływania Księżyca i tutaj zostały przez gra
witacyjne oddziaływanie Księżyca i przez ciśnienie światła sło
necznego przemienione w satelity Księżyca. Jak wiadomo, obłok 
mikrometeorów otacza także Ziemię. Nie jest więc także wyklu
czone, iż te z nich, które krążą w większej niż 300 tys. km od
ległości od Ziemi, mogą być przechwytywane przez Księżyc. 
Być może, iż obłok mikrometeorowy wokół Księżyca jest także 
uzupełniany przez ziarna materii, wybijane z powierzchni Księ
życa przez uderzające w nią meteory. O tym, że na Księżycu 
istnieje ujemny bilans masy świadczą wyniki badań wykona
nych z Łuny-9, Surveyora-1 i wykonane niedawno przez uczo
nych amerykańskich obliczenia. Wykrycie, a tymbardziej zba
danie tego obłoku cząstek wokół Księżyca poprzez obserwację 
z Ziemi, jest jednak praktycznie niemożliwe. 

Jeszcze jeden rodzaj badań o bardzo wielkim znaczeniu nau
kowym stanowiły badania wysyłanego przez Księżyc promie
niowania gamma, niemożliwe do wykonania z powierzchni na
szej planety, a nadzwyczaj trudne do wykonania ze sztucznych 
satelitów Ziemi. Ogółem uzyskano z Łuny-lO dziewięć widm 
promieniowania gamma wysyłanego przez Księżyc. Porównanie 
tych widm z widmami promieniowania ziemskich minerałów 
wykazało, że największa zgodność istnieje z ziemskimi skałami 
bazaltowymi. Wspomnieć należy, iż w pracach selenologów ra
dzieckich wielokrotnie znaleźć można sugestie, iż w skorupie 
Księżyca dominuje substancja podobna do bazaltu. Nie oznacza 
to jednak oczywiście, że cały Księżyc jest zbudowany· z bazaltu. 
Dodać także należy, że jeżeli nawet zewnętrzna część skorupy 
Księżyca jest utworzcma z bazaltu, to jej powierzchnia jest zme
tamorfizowana przez oddziaływania zewnętrzne (uderzenia me
teorów i promieniowania jonizujące z przestrzeni kosmicznej). 

Ogółem wykonano l 7 długotrwałych seansów w czasie któ
rych badano mikrometeory i plazmę w przestrzeni wokółksię
życowej, a także wysyłane przez Księżyc promieniowĘlnia 
(w tym również promieniowanie podczerwone- cieplne). 

Ogółem z Łuną-lO połączono się 219 razy. (Podczas niektórych 
z tych seansów przekazała ona na Ziemię melodię Międzynaro
dówki). W czasie tych seansów możliwe było wyznaczanie tyleto
darni radioastronomicznymi pozycji aparatu kosmicznego. (Ze 
względu na małe rozmiary nie może on bowiem być oczywiście 
dostrzeżony z Ziemi metodami optycznymi). Wyznaczenia te 
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umożliwiły obliczenie parametrów orbity Łuny-lO i obliczenie 
ich zmian. Na tej podstawie uczeni radzieccy obliczyli, że nie
regularności księżycowego pola grawitacyjnego nie są duże. 
Oznacza to, że kształt globu księżycowego niezbyt się różni od 
kuli (co zresztą wiedziano wcześniej) i że w rozkładzie mas 
w jego wnętrzu nie ma istotnych nieregularności. Szczególnie 
owocne rezultaty w tej dziedzinie dały 74 seanse łączności 
z Łuną-lO. 
Pisząc o Łunie-lO wspomnieć należy, że nie są prawdziwe 

pierwsze doniesienia prasowe, jakoby miała ona krążyć wokół 
Księżyca wiecznie dlatego, że nie napotyka na opór atmosfery. 
Sprowadzanie· bowiem przyczyn spadku satelitów ciał niebie
skich tylko do oddziaływania oporu atmosfery jest błędne. 

Warto tutaj wspomnieć, iż w przypadku ciał niebieskich któ
re nie są dokładnie kuliste i w których materia nie jest rozłożo
na w sposób jednorodny istnieje ogólna zasada, że spaść na nie 
musi każdy satelita, okrążający je w czasie krótszym od czasu 
trwania jednego obrotu ciała centralnego. Jak wiadomo Księżyc 
wykonuje jeden obrót w 27 dób 7 godzin 43 minuty i 11,47 se
kund, a Łuna-lO wykonywała jedno okrążenie wokół niego po
czątkowo w 2 godziny 58 minut i 15 sekund. Jeżeli uwzględnimy 
przyciąganie Ziemi i Słońca, to okaże się, że w przypadku sate
litów krążących wokół Księżyca w małej odległości również po
woduje ono spadek ~atelity na Księżyc, a w przypadku sateli
tów okrążających Księżyc w dużej odległości powoduje ono 
odlot satelity od Księżyca w przestrzeń. W przypadku Łuny 10 
początkowe parametry jej orbity były następujące: odległość 
punktu periselenium od powierzchni Księżyca 350 km, aposele
nium 1017 km, czas trwania jednego okrążenia wokół Księżyca 
2 godziny 58 minut i 15 sekund, nachylenie płaszczyzny orbity 
do płaszczyzny równika Księżyca 71 ° 54' a do chwili zamilknię
cia jej urządzeń zmieniły się one na odpowiednio: 378,7 km, 
985,3 km 2 godz. 58 min. 3 sek., 72° 2'. Orbita jej nadal będzie 
się coraz bardziej upodabniać do koła, przybliżać do Księżyca, 
a czas trwania okrążenia będzie się skracać, aż wreszcie zakoń
czy się to po kilku latach spadkiem Łuny-lO na Księżyc. 

Ostatnią serię wspaniałych sukcesów selenonautyki zakończył 
pomyślny lot na powierzchnię Księżyca wysłanego w dniu 30 
:maja amerykańskiego aparatu kosmicznego Surveyor-1 który 
w dniu 2 czerwca miękko wylądował zaledwie o 16 km od pla
nowanego miejsca na księżycowym Oceanie Burz (Oceanus 
Procellarum), a o 800 km od miejsca gdzie wylądowała radziec-
ka Łuna-9. 1 
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Głównym zadaniem tego aparatu było uzyskanie danych 
technicznych niezbędnych dla realizacji takich manewrów, pla
nowane jest bowiem wysłanie jeszcze 6-u tego typu aparatów 
kosmicznych. Z tego powodu Surveyor-1 pozbawiony był więk
szości niezwykle skomplikowanego i obfitego wyposażenia nau
kowego jakie zamierza się umieszczać na tych aparatach. Nie
mniej jednak na aparacie Surveyor-1 umieszczono radiotele
autograficzną kamerę obserwacyjną służącą do stosunkowo po
wolnego (co 3,6 sek.) przekazywania na Ziemię falami radiowymi 
nieruchomych obrazów z powierzchni Księżyca. Przed zwró
conym w kierunku pionowym obiektywem tej kamery umiesz
czono na wysokości 1,5 m nachylane w płaszczyźnie pionowej 
i w płaszczyźnie poziomej zwierciadło skierowywujące do ka
mery obraz dowolnego miejsca otoczenia. 

Uzyskane z Surveyora-1 dane obserwacyjne potwierdziły 
i umocniły dane uzyskane cztery miesiące wcześniej z radziec
kiej Łuny-9, a także umożliwiły stwierdzenie nowych faktów. 
Omówienie rezultatów uzyskanych z Surveyora-1 wypada więc 
zacząć od tych nowych stwierdzeń. 

Jak wiadomo, trzy rakietowe silniki hamujące Surveyord-1 
działały do wysokości 4,2 m ponad powierzchnią Księżyca, 
a więc w bezpośrednim sąsiedztwie Księżyca. Nie stwierdzono 
jednak aby wylatujące z nich ku powierzchni Księżyca strumie
nie spalin poderwały z Księżyca jakikolwiek pył. Po wyłączeniu 
silników aparat kosmiczny opadł na powierzchnię Księżyca wła
snym ciężarem z prędkością 2,2 m/s. Wkrótce po wylądowaniu 
jego urządzenie obserwacyjne zaczęło przekazywać na Ziemię 
obrazy otoczenia. Nowość w porównaniu z przedsięwzięciem 
radzieckim stanowiło to, że kamera obserwacyjna przekazała 
także obrazy trzech podpór 279 kilogramowego aparatu. Obrazy 
te wykazały, iż nie zagłębiły się one w grunt Księżyca czyli 
jeszcze raz potwierdziły, że jest on dość twardy. (Dwie podpory 
spoczęły na terenie mniejwięcej równym, a trzecia wpadła 
w małą jamkę w gruncie Księżyca o głębokości kilku centyme
trów). Jeszcze jeden nowy eksperyment stanowiło uruchomienie 
po wylądowaniu umieszczonego na aparacie kosmicznym nie
wielkiego silnika rakietowego którego dysza zwrócona była 
w kierunku powierzchni Księżyca. Jak s.twierdzono nie pode
rwało to z powierzchni Księżyca pyłu. 
Ponieważ więc ani Łuna-9 ani Surveyor-1 nie odkryły na 

Księżycu pyłu, można zaryzykować uogólniające twierdzenie, 
że na powierzchni Księżyca pyłu nie ma. Prawdopodobne przy-
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czyny tego stanu rzeczy wyjaśniłem w moim artykule o Łu
nie-9 zamieszczonym w numerze 5/66 Uranii i w uzupełniającej 
notatce na temat wykonanych przez nią badań w Kronice bie
żącego numeru. Warto jednak jeszcze raz zwrócić uwagę na 
fakt, że większość selenologów (na przykład Sytińskaja) od 
dawna nie zgadzało się z hipotezą "pyłową", która jednak nad
spodziewanie była rozpowszechniona szczególnie wśród nie
specjalistów, a za obowiązującą była uważana przez prasę. 

Przekazane z Surveyora-1 obrazy potwierdziły, że w po
wierzchni Księżyca znajdują się niewielkie jamki (prawdopo-

' dobnie wybite przez meteory) przy czym obrazy przekazane 
z Surveyora-1 wykazały, że jamki te mają dość gładką powierzch
nię. Obrazy przekazane z Surveyora-1 potwierdziły także ist
nienie wykrytych przez radziecką Łunę-9 rozrzuconych na po
wierzchni Księżyca niewielkich głazów prawdopodobnie wyrzu
conych z dużych pierwotnych i wtórnych kraterów księżyco
wych w czasie ich tworzenia się. Jak się wydaje, można więc 
zaryzykować jeszcze jedno uogólniające stwierdzenie, że cała 
powierzchnia Księżyca a w każdym razie powierzchnia na ob
szarze mórz księżycowych, ma podobną mikrostrukturę. Nie 
jest to dziwne, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ukształto
wała się ona prawdopodobnie przed kilku miliardami lat i od 
tej pory metamorfizowana jest przez oddziaływania zewnętrz
ne - kosmiczne (szczególnie uderzenia meteorów i promienio
wania jonizujące). Z tego powodu cała powierzchnia Księżyca 
musiała uzyskać podobną mikrostrukturę - prawdopodobnie 
również zbocza gór i kraterów księżycowych. 

Pisząc o wynikach badań Łuny-lO i Surveyora-1 dodać trzeba, 
że olbrzymie znaczenie mają nie tylko przekazane z tych apa
ratów dane naukowe ale także sam fakt, że oba aparaty speł
niły zaplanowane dla nich misje. Otworzyły one bowiem w ten 
sposób drogę do wysyłania dalszych sztucznych księżyców Księ
życa i aparatów kosmicznych na powierzchnię Księżyca, z coraz 
bardziej obfitym, różnorodnym i udoskonalonym wyposażeniem 
naukowym. Szczególnie wiele oczekuje się obecnie od dalszych 
aparatów Surveyor dlatego, że zgodnie z planem mają one być 
wyposażone w przyrządy, które niezwykle dokładnie i wszech
stronnie zbadają strukturę fizyczną, chemiczną i mineralogiczną 
powierzchni Księżyca, której charakter stanowi najbardziej 
frapujący i kontrowersyjny dla selenologów problem, który 
tylko fragmentarycznie może być badany z Ziemi. 
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LUCJAN NEWELSKI- Warszawa 

JAK ZBUDOW AC TELESKOP AMATORSKI (l) 

OPRAWA LUSTRA GŁOWNEGO 

Jednym z podstawowych warunków należytego funkcjonowa
nia teleskopu jest właściwe oprawienie lustra głównego. Opra

wa powinna - szczególnie w warunkach amatorskich - odpo
wiadać następującym trzem warunkom: l 0 

- prostota kon
strukcji, 2° - łatwość ustawienia i regulacji, 3° - trwałość 
regulacji. Zwłaszcza trzeci warunek jest szczególnie ważny dla 
teleskopów przenośnych, narażonych na różne wstrząsy, które 
htwo rozregulować mogą instrument. 

Dwiema głównymi częściami oprawy lustra są: 
a) denko tubusa, przytwierdzone sztywno do tubusa, 
b) właściwa oprawa lustra, zamocowana wahliwie do denka. 
Podane tu rozwiązanie konstrukcyjne - "z trzema punktami 

oparcia" opracował inż. K. C z e tyr b o k. Jest ono stosowane 
w warsztacie Warszawskiego Oddziału PTMA, odpowiadając 
w pełni wymaganym warunkom. 

Aby lustro podparte w trzech punktach (na obwodzie) nie 
uginało się pod własnym ciężarem, musi mieć odpowiednią gru
bość. Zależność grubości od średnicy lustra podaje tabelka 1: 

Tabela I 

Srednica lustra (D) 100 150 200 250 
w mm 

----------- - ----
Grubość lustra 

8 16 32 50 
w mm 

Lustra o niedostatecznej grubości, jak również lustra o śred
nicy powyżej 250 mm, zamocowujemy z podparciem w sześciu 
lub nawet dziewięciu punktach. 

W celu zapewnienia należytego wykonania, a następnie pra
widłowego działania urządzenia, należy dokładnie przestrzegać 
podanej tu kolejności czynności. Potrzebne materiały i narzę
dzia podane są przy opisie poszczególnych rysunków, odpowied
nie wymiary podane są natomiast w tabeli II (s. 252). 

Do wykonania denka i oprawy użyjemy żelaznej blachy 
o grubości około 3 mm dla lustra 150 mm, a około 5 mm dla 
lustra 250 mm. Z płaskiego płata blachy wycinamy płytę 
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o kształcie przedstawionym na rysunku l (wymiary według ta
beli II). Jest to płyta właściwej oprawy lustra. Na każdym rogu 
płyty, w odległości r od środka, wiercimy trzy otwory o śred
nicy C/) r w odległości wzajemnej a od siebie. Następnie wycina-

Rys. i 

Nr.2 

N,., t 

my z blachy denko. Kształt i rozmiary denka uwarunkowane 
są wymiarami i kształtami tylnej wewnętrznej strony tubusa 
teleskopu, który może być okrągły, kwadratowy lub sześcio
kątny. Denko wykonujemy tak, by dość szczelnie wchodziło do 
tylnej części tubusa. Wyjaśnia to rysunek 2. 

Sposób połączenia opra
wy z denkiem przedstawia 
rysunek 3 (s. 250). Pośrod
ku denka i płyty wiercimy 
otwory i za pomocą dużej 
śruby z nakrętką skręca
my obie części współśrod
kowo ze sobą tak mocno, 
by przy dalszym wierce
niu nie przesunęły się 

Rys.2 

/ 
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względem siebie. Prowadząc wiertło o średnicy ej) 1 według 
otworów nr 3, 4, 6, 7, 9 w płycie oprawy, przewiercamy denko 
na wylot. Zapewni to nam ścisłą współosiowość powyższych 
otworów w denku i płycie, co jest bardzo ważne. 

Po wykonaniu wierceń oddzielamy od siebie obie części, 
a otwory w denku rozwiercamy do średnicy ej) 21• Płytę 

i denko należy tak 
Rys.3 oznaczyć, by później nie 

pomylić stron i otwo
rów, które przy zmonto
wywaniu całej oprawy po
winny być ustawione na
przeciw siebie tak, jak 
przy wierceniu. Otwory 
nr l , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
w płycie oprawy gwintu
jemy odpowiednim gwin
tem, W otwory nr 2, 5, 8 

płyty wkręcamy od strony denka długie śruby mocujące lustro, 
na które z przeciwnej strony nakręcamy okrągłe nakrętki, wy
konane z bakelitu (trzeba je samemu wykonać). W otwory nr l, 
4, 7 wkręcamy również od strony denka lecz tylko do połowy, 
wewnętrzne śruby regulacyjne (rysunek 4). 

Rys.4 

Nr.6 

lewnftrzna 
.śruba regulacyjn 

Nakrtfka bakieilfowa 

Wewnrtrzna 
śmba regulacw'na 

foS 

Watworach 7. S. 9 zamontować analo9icznie 



Śrubę w otworze nr l 
(patrz rysunek 5) mocuje
my "na głucho", to znaczy 
z przeciwnej strony unie
ruchamiamy ją silnie do
kręconą przeciwnakrętką 
tak, aby łeb śruby wysta
wał około l O mm pod pły
tą . 

Następnym etapem bę
dzie wykonanie zart, oco-
wania denka do tubusa. 
W tym celu wykonujemy 
z blachy lub wycinamy 
z gotowego kształtownika 

trzy małe kątowniki (ry
sunek 6) i wiercimy w każ
dym z nich otwór o śred
nicy (/) 3 jak na rysunku. 
Około 2 cm od tylnego 
końca rysujemy na tubu
sie linię w płaszczyźnie 

denka i dzielimy ją na trzy 
części. Na każdym powsta
łym w ten sposób punkcie 
przy narysowanej linii 
stRwiamy jeden kątownik 
i kierując się jego otwo
rem przewiercamy tubus. 
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Rys. S 

Nr.J 

Rys. o 

Rys. 7 

Otwory w kątownikach 
gwintujemy, a otwory 
w tubusie rozwiercamy do średnicy (/) 4• Następnie przekładamy 
kątowniki do wnętrza tubusa i przykręcamy je. Ustawiamy 
płaszczyzny oporowe kątowników w płaszczyźnie denka, przy
kręcamy mocno śruby i poprzez tubus wiercimy w każdym ką· 
towniku wiertłem (/) 3 drugi otwór. Gwintujemy otwory i przy
kręcamy każdy kątownik drugą śrubą (rysunek 7). 

Denko wstawiamy do tubusa i w punktach oparcia przewier
camy wraz z kątownikiem wiertłem (/) 3 na wylot. Otwory (/) 

3 
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w kątownikach gwintujemy, a w denku rozwiercamy do śred
nicy c/) 4 • Pamiętać należy o tym, by średnica wolnego prześwitu 
między wystającymi kątownikami wewnątrz tubusa była co 
najmniej o 3- 4 mm większa od średnicy lustra. Ten etap 
czynności przedstawia rysunek 8. 

Omówimy teraz sposób zamocowania lustra do oprawy 
(rysunek 9, s. 253). Między trzy wystające śruby mocujące 

kqtown<kl 

Tabela II 

Oznaczenia l wymiary w mm 

c 

D 150 250 

r 0,5D+4 0,5D+ 5 
R r+5 r+s 
a 14 18 
b 45 60 
0t 4,8 6,5 

0 2 6,5 8,5 

0a 4,1 4,8 

0 4 5 6 
gwint dla 0t M6 

l 
MS 

gwint dla 0a M5 MS 

" 

wstawiamy lustro. W 
szczelinach między lu
strem a śrubami umiesz
czamy skórzane podkład
ki tak, aby lustro sie
działo wystarczająco cia
sno. N a wystające koń

ce śrub nakładamy okrągłe 
podkładki skórzane i na
kręcamy okrągłe nakrętki 

bakelitowe. Płytę oprawy 
z zamocowanym lustrem 
stawiamy na wewnętrznej 
stronie denka i od ze
wnętrznej jego strony, 
przez otwory nr 3, 6, 9 
wsuwamy śruby z okrąg
łymi łbami i wkręcamy je 
do otworów nr 3, 6, 9 
w płycie oprawy. Skręca
my niemi oprawę z den
kiem. 

Całość wstawiamy do 
tubusa i denko przykręca
my śrubami do kątowni
ków. Pokręcając przez 
otwory w denku dwiema 
wewnętrznymi śrubami 
regulacyjnymi możemy u
stawić oś optyczną lustra 
w żądanym kierunku, 
a dokręcając zewnętrzne 
śruby regulacyjne - za
mocować w tym położeniu. 
(rysunek 10, s. 253). 



R'is.!) 

Podkfadki 
$kórzane 

l?ys.10 
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Nr.3 

Zewnftrzne 
1 .Śrub~fL-~ulacyjne 

253 

Nakrrtko 
bakiellro~.<~_g_ 

Wewnęń-zne 
~~by regulaC!JJ'ne 

Nr. 7 

Sru..by 
mocujqce denko 

Po złożeniu i dopasowaniu urządzenia należy je rozebrać. Ką
towniki, płytę i denko należy starannie oczyścić z rdzy i poma
lować rzadką minią. Po wyschnięciu pomalować szarą farbą 
olejną. Kątowniki należy wmontować do tubusa, resztę wmon
tować do strojenia po wykończeniu tubusa. W przypadku syste
mu Cassegraina lub Gregorego - po wykonaniu obróbki me
chanicznej i ślusarskiej wykonujemy pośrodku denka i płyty 
otwory o średnicy nie mniejszej od otworu w lustrze. 
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KRZYSZTOF SERKOWSKI 

POLARYZACJA GWIAZD ZMIENNYCH TYPU MIRY 

Obserwacje polarymetryczne wykonane przez autora przy 
pomocy 53 cm teleskopu Obserwatorium Lawella w Arizonie 
udowodniły, że liczne gwiazdy zmienne typu Miry i czerwone 
zmienne półregularne, położone w dużych szerokościach galak
tycznych, wykazują polaryzację znacznie większą, niż między
gwiazdowa polaryzacja obserwowana w tych szerokościach. Do 
niedawna gwiazdą o największej znanej polaryzacji w szeroko
ściach galaktycznych większych niż 45° qyła 46 Bootis o pola
ryzacji 0,60/o Obecnie stwierdzona została polaryzaja 60fo w nie
bieskiej i ultrafioletowej dziedzinach widma dla gwiazdy V Ca
num Venaticorum (typu Miry) położonej w szerokości galak
tycznej +70°. 

Obserwacje niektórych. gwiazd typu Miry wskazują na zmia
ny polaryzacji z czasem; są one najbardziej widoczne dla R Boo
tis i dla Ornikron Ceti. Również dla V Canum Venaticorum sto
pień polaryzacji wzrasta: najnowsze obserwacje z połowy marca 
br. wskazują, że stopień polaryzacji tej gwiazdy w barwie nie
bieskiej wynosi 70fo. Zmiany polaryzacji w czasie były stwier
dzone poprzednio tylko dla jednej gwiazdy typu Miry, miano
wicie dla RT Cygni w szerokości galaktycznej + 12°, którą ob
serwował S z a c h o v s k oj (1963 r.). Zmiany polaryzacji 
czerwonej nieregularnej zmiennej Mi Cephei (szerokość galak
tyczna +4°) również były poprzednio zauważone. 

Obserwacje polarymetryczne czerwonych gwiazd zmiennych 
będą kontynuowane przez autora w celu zbadania przebiegu 
zmian ich polaryzacji. 

PORADNIK OBSERWATORA 

ANDRZEJ MARKS 

KSIĘZYC P~ZEZ LORNETKĘ (l) 

Q becnie, gdy urzeczywistnienie załogowej wyprawy na Księ-
życ nie tylko przestało być fantazją, ale jest już sprawą 

najbliższych kilku lat, a jednocześnie Księżyc stał się obiektem 
intensywnych i owocnych przedsięwzięć selenonautycznych, 
warto nieco bliżej zainteresować się jego "geografią" czyli ra
czej - selenografią. 
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Dotychczas nie wydano u nas szczegółowych map powierzch
ni Księżyca, istnieje tylko pewna ilość schematycznych map 
rozproszonych w różnych publikacjach, a także można niekiedy 
nabyć mapy wydane za granicą. Zresztą posługiwanie się szcze
gółowymi mapami dla zaznajomienia się z wyglądem po
wierzchni Księżyca nie jest wygodne, a to dlatego, że naryso
wany na nich obraz zbyt różni się od tego co widać przez tele
skopy. Oprócz tego są one zbyt szczegółowe, ponieważ zawie
rają dziesiątki tysięcy szczegółów, z których około tysiąca ma 
nazwy zasadnicze, a kilka tysięcy nazwy pochodne od nich. Aby 
wyraźnie rozróżnić te szczegóły potrzeba przy tym zwykle użyć 
przynajmniej średniej wielkości teleskopu, co nie dla każdego 
amatora jest dostępne. 

Dlatego pierwsze zapoznanie się · z Księżycem ograniczymy 
tylko do najważniejszych szczegółów, które zobaczyć można już 
przez lornetki. Prawie każdy z amatorów posiada lornetkę lub 
też może ją przynajmniej wypożyczyć. Co prawda, widziane 
przez lornetkę szczegóły powierzchni Księżyca będą dość małe, 
jednocześnie jednak okaże się, że widać ich nadspodziewanie 
wiele. 
Oczywiście najlepiej byłoby umieścić lornetkę na statywie, 

ale nie jest to konieczne. Z powodzeniem można bowiem obser
wować Księżyc przez lornetkę, opierając ją sztywno o jakiś nie
ruchomy przedmiot na przykład framugę okna czy poręcz bal
konu. 
Niedoświadczony obserwator zaczyna zwykle zapoznawanie 

się z Księżycem w chwili gdy jest on w pełni. Oczywiście jed
nak obserwacja taka powoduje rozczarowanie, ponieważ nie 
widać wtedy rzeźby powierzchni Księżyca. 

Metodyczne zapoznawanie się z wyglądem powierzchni Księ
życa najlepiej zacząć więc wtedy, gdy po raz pierwszy zaczyna 
on być widoczny po nowiu i kontynuować ją przez następne 
noce do chwili gdy linia terminatora 1) przemieści się po całej 
widomej z Ziemi powierzchni Księżyca. 

Aby zapoznać się z wyglądem powierzchni Księżyca będzie
my korzystali z fotografii Księżyca wykonanych przez astro
noma czechosłowackiego A. R u k l a, zamieszczonych w książce 
Mesie, napisanej przez innego astronoma czechosłowackiego, 

1) Terminatorem nazywamy linię na powierzchni Księżyca rozgrani
czającą część oświetloną i nieoświetloną przez Słońce. Jak wiadomo po
wierzchnia Księżyca jest tam oświetlona przez Słońce z boku toteż jej 
nierówności mają długie cienie, co uwidacznia rzeźbę powierzchni. 
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J. S a d i l a. Na fotografiach tych Księżyc widoczny jest mniej
więcej tak, jak go widać przez lornetki. Załączone do fotografii 
szkice umożliwiają zidentyfikowanie najważniejszych szczegó
łów powierzchni Księżyca. (Fotografie i szkice zamieszczone zo
stały w takiej pozycji jak widać jest Księżyc przez ziemską lor
netkę - północ znajduje się na nich na górze, południe na dole, 
zachód z lewej strony, a wschód z prawej strony). Oczywiście, 
aby wykorzystać je w czasie nocnej obserwacji trzeba je oświe
tlać. To oświetlenie nie może jednak być zbyt jaskrawe. 

W sprzyjających okolicznościach Księżyc może być zauwa
żony już mniejwięcej w dobę po nowiu, ale dobre warunki do 
jego obserwacji zaczynają się dopiero mniejwięcej w trzy doby 
po nowiu i dlatego zapoznawanie się z jego wyglądem zacznie
my od trzeciej doby po nowiu, przy czym szczegóły jego po
wierzchni będą zawsze opisywane w kolejności od góry do dołu 
widomej części globu. 

WYGLĄD KSIĘZYCA W 3,3 DOBY PO NOWIU 

Na samej górze wąskiego sierpa Księżyca widoczne jest wklę
śnięcie w linii terminatora. Jest to krater E n dym i o n, z po
wodu skrótu perspektywicznego widoczny w postaci bardzo 
spłaszczonej elipsy. Krater ten ma średnicę 125 km i wał wy
soki w części wschodniej (prawej na szkicu) na 4500 m. Na sa
mej krawędzi widomej części globu Księżyca widoczne jest obok 
tego krateru M orz e H u m b o l d t a (Mare Humboldtianum). 
Następny wyróżniający się krater do M e s s a l a. Ma on śred
nicę 115 km i niski wał. Dalej widoczny jest krater G e m i n u s 
o średnicy 88 km z wałem wysokim w części wschodniej na 
4800 m. Na wschód od niego znajdują się zaznaczone na szkicu 
kratery Geminus A (wyżej) i Bernouilli o średnicy 40 km z wa
łem wysokim w części wschodniej na 3900 m. Bezpośrednio na 
południe ("w dół" sierpa) od krateru Geminus wyróżnia się kra
ter B u r c k h a r d t. Ma on średnicę 56 km i wał o wysokości 
3900 m. Dalej na południe widoczny jest ogromny krater C l e o
m e d e s o średnicy 128 km z wałem wysokim na 2700 m na 
zachodzie. W północno wschodniej części na wale tego krateru 
znajduje się krater T r a l l e s o średnicy 45 km z wałem o wy
sokości 3900 m. Dalej widoczne jest M o r z e P r z e s i l e ń 
(Mare Crisium). Widoczne ono jest już okiem nieuzbrojonym. 
Chociaż widoczne ono jest jako wydłużone w kierunku północ
południe to w rzeczywistości jest nieco wydłużone w kierunku 
zachód- wschód. Ma ono średnicę mniej więcej 410 km i po-
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wierzchnię mniej więcej 140 000 km2 • Na powierzchni tego mo
rza widoczne są jasne smugi rozciągające się od krateru P r o
e l u s znajdującego się na zachód od morza. W południowo za
chodniej części morza widoczny jest na jego powierzchni krater 
P i c a r d. Ma on średnicę 34 km i wał o wysokości 2400 m. 
Góry na obrzeżu morza znajdujące się na południa zachód od . 
krateru Picard mają największą wysokość (do 4500 m). Między 
północną częścią Morza Przesileń a widomą krawędzią globu 
Księżyca znajduje się źle widoczne i małe M o r z e G a d ó w 
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(Mare Anguis), a na samej krawędzi widomej części globu Księ
życa na wschód od południowej części Morza Przesileń znajduje 
się M o r z e B r z e g o w e (Mar e Marginis). N a południe od 
Morza Przesileń wyróżnia się krater F i r m i n i c u s. Ma on 
średnicę 56 km. N a południo zachód od krateru Firminicus wy
różnia się krater A p o 11 o n i u s, który ma średnicę 48 km 
i wał o wysokości 1500 m. Na wschód od kraterów Firminicus 
i Apollonius znajduje się niewielka ciemna plama którą nazwa
no M orz e F a l (Mare Undarum), a na południe od niej' inna 
niewielka ciemna plama nazwano M o r z e m S p i e n i o n y m 
(Mare Spumans) 1). Dalej w dół sierpa Księżyca, mniej więcej na 
połowie jego długości, widoczny jest wielki i efektowny krater 
L a n g r e n u s mający wyraźnie widoczną górkę centralną 
o wysokości 990 m. Ma on średnicę 136 km i wał o wysokości 
2700 m w części zachodniej. Następnie widoczny jest również 
wielki i efektowny krater V e n d e l i n u s o średnicy 160 km. 
Na obwodzie jego wału znajdują się następujące zaznaczone na 
szkicu kratery licząc od góry: Lohse, Vendelinus C, Holden 
o średnicy 40 km. Dalej na południe znajduje się wielki i efek
towny krater P e t a v i u s z wielką górką centralną o wyso
kości 1680 m. Ma on wał o wysokości 3300 m na zachodzie 
i 2100 ma na wschodzie. Do zachodniego wału krateru Petavius 
przylega krater W r o t t e s l e y mający wał o wysokości 
2400 m, a do wschodniej - krater P a l i t z s c h o długości 
96 km i szerokości 32 km. Na południe od krateru Petavius na 
terminatorze widoczny jest krater S n e l l i u s. Ma on średnicę 
80 km i wał o wysokości 2250 m. Na wschód od tego krateru 
znajduje się krater o nieregularnym kształcie (jakby utworzony 
z dwóch kraterów złączonych ze sobą) mający nazwę H a s e. 
Ma on wał o wysokości 2100 m. Na południe od krateru Snellius 
widoczny jest krater S t e v i n u s mający średnicę 80 km i wał 

'· 

o wysokości 3420 m w części południowej. Dalej widoczny jest , 
duży i efektowny krater F u r n er i u s o średnicy 128 km 
z wałem wysokim na 3300 m na wschodzie i jeszcze bardziej na 
północy. Bezpośrednio na południe od tego krateru znajduje się 
krater F r a u n h o f e r o średnicy 48 km z wałem o wysoko-
ści 1500 m. Zaznaczone na szkicu dwa złączone ze sobą kratery 
to O k e n o średnicy 80 km (zachodni) i Oken A (wschodni). 
Dalej na końcu sierpa wyróżnia się jeszcze kilka kraterów, 
a wśród nich w pobliżu widomej krawędzi globu wydłużony 
krater P o n t e c o u l a n t o średnicy 96 km. Na północnym 

1) W pobliżu znajduje się krater Banachiewicz (Urania 7/8). 
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jego końcu znajduje się krater H a n n o o średnicy 64 km. 
W rejonie tych kraterów na widomej krawędzi globu Księżyca 
znajduje się M o r z e P o ł u d n i o w e (Mare Australe). W po
bliżu południowego bieguna Księżyca znajduje się tak wiele 
kraterów, że nie wszystkie z wyróżniających się zostały zazna
czone na szkicach i nie wszystkie będą opisane. 

KRONIKA 

SZTUCZNE SATELITY I STATKI KOSMICZNE 
(od 21 marca do 6 czerwca 1966) 

W omawianym okresie na czoło osiągnięć astronautycznych wybija się 
niewątpliwie pomyślne umieszczenie pierwszego sztucznego satelity na 
orbicie biegnącej wokół Księżyca. Przeznaczona do tego eksperymental
nego lotu automatyczna stacja kosmiczna Łttna-10 wystartowała z Ziemi 
dnia ·31 marca, początkowo na orbitę wokółziemską, skąd nastąpiło wpro
wadzenie na trajektorię wiodącą ku Księżycowi. l kwietnia przeprowa
dzono udaną korektę lotu, zaś 3 kwietnia po przeprowadzeniu manewru 
hamowania stacja weszła na orbitę wokółksiężycową, o parametrach: 
penselenium 350 km, aposelenium 1017 km, nachylenie do równika Księ
życa 71 o 54' początkowy okres obiegu 2h sam. Masa stacji wynosiła 1600 kg 
wraz z zespołem napędowym i paliwem do przeprowadzenia manewru 
orbitalnego. Po wejściu na orbitę stacja na sygnał z Ziemi uległa rozdzie
leniu na sztucznego satelitę Księżyca o masie 245 kg i pusty zespół napę
dowy. Można więc mówić o dwóch sztucznych satelitach Księżyca. 
Głównym celem Łuny-lO było sprawdzenie sposobów kierowania apa

ratem kosmicznym w fazie wejścia na orbitę wokółksiężycową oraz prze
prowadzenie badań przestrzeni przyległej do Księżyca. Według przekaza
nych informacji wykryte zostało słabe pole magnetyczne. Nie ustalono 
jednak czy jest to własne pole Księżyca, czy międzyplanetarne pole po
chodzenia słonecznego, czy wreszcie magnetosfery Ziemi. Piezoelektrycz
ne czujniki mikrometeorytów zanotowały 53 uderzenia w ciągu 5 godzin 
i 16 minut. Eksperymentem o pewnym ładunku emocjonalnym było na
danie z pokładu Łuny-lO w dniu 4 kwietnia o godz. 10 min. 15 czasu 
moskiewskiego melodii "Międzynarodówki", słyszalnej m. in. na sali 
obrad XXIII Zjazdu KPZR. 

Amerykanie natomiast mogą się poszczycić udanym lądowaniem na 
Księżycu automatycznej stacji Surveyor-1. Stacja ta o masie 988 kg 
została wystrzelona w przestrzeń 30 maja. W czasie lotu 31 maja prze
prowadzono udaną korektę jej toru, zaś 2 czerwca o godz. 8 min. 17 UT 
aparat wylądował na terenie Oceanu Burz, kilkaset km od miejsca lądo
wania Łuny-9 z dnia 3 lutego br. 36 minut po lądowaniu rozpoczęło się 
przekazywanie obrazów powierzchni Księżyca, które odbiera Laborato
rium Napędu Odrzutowego w Pasadenie (Kalifornia). Obrazy przesłane 
przez Surveyor-1 jeszcze raz potwierdzają brak lub minimalne ilości pyłu 
na powierzchni Księżyca. 
Amerykań$ki program Surveyor przewiduje umieszczenie na Księżycu 

1 lub 2 stacje z kamerami telewizyjnymi, a następnie wprowadzenie po
jazdu Orbiter na orbitę wokół Księżyca. 

Spośród dalszych osiągnięć astronautyki zasługują na uwagę: 
- Orbitralne Astronomiczne Obserwatorium (OAO), wprowadzone na 
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orbitę o wysokości 500 km przez USA w dniu 8 kwietnia. OAO posia
da masę 177 kg i zawiera l O teleskopów, w tym 7 do obserwacji pro
mieni pozafioletowych, pochodzących z gwiazd "młodych". W satelicie 
wystąpiły niestety usterki w bateriach i urządzeniach synchronizują
cych. 

- Molnia-1, trzeci z kolei tego typu satelita telekomunikacyjny ZSRR, 
wystrzelony 25 kwietnia. Krąży na wysokiej orbicie eliptycznej: peri
geum 499 km, apogeum 39 500 km, nachylenie do równika 64,5°, po·· 
czątkowy okres obiegu 11h50m. Jako przekaźnik Molnia rozpoczęła 
pracę 26 kwietnia. W dniach 18 i 30 maja otrzymano z satelity drogą 
telewizyjną zdjęcia Ziemi widzianej z wysokości od 20 000 do 40 000 km. 

- Nimbus-2, amerykański satelita wykonujący i przekazujący na Zie
mię zdjęcia warstwy chmur. Wystrzelony 14 maja przy pomocy ra
kiety Thor-Agena na wysokość od 1105-1167 km, o okresie obiegu 
108 min. Wykonuje około 3 tys. zdjęć na dobę, które przekazuje do 150 
stacji w 27 krajach. 

- Explorer-32 wystrzelony 25 maja z USA przy pomocy rakiety Thor-
-Delta. Przeznaczony do badania górnych warstw atmosfery dla zbie-
rania danych do realizacji programu Apollo (lądowanie na Księżycu). 
posiada średnicę 91 cm i masę 225 kg. Wadliwe funkcjonowanie ra
kiety nośnej spowodowało ukształtowanie się orbity o 480 km wyżej 
niż planowano, co poważnie przeszkodzi w zebraniu właściwych infor
macji naukowych. 

- Satelity "Kosmos" osiągnęły liczbę 119 (od 113 do 119). Umieszczane 
na różnych orbitach przeciętnie od 200 do ponad 1000 km służą do 
kontynuowania programu badań przestrzeni kosmicznej. 

Nadal prowadzi się próby i doświadczenia z nowymi aparatami kos
micznymi. 

8 kwietnia w USA dokonano próby makiety pojazdu księżycowego 
przy pomocy rakiety Atlas-Centaur. Rakieta Centaur weszła wraz z ma
kietą na orbitę parkingową, na wysokości 160 km, skąd nastąpił start 
całego zespołu w kierunku wybranego punktu w przestrzeni. Wadliwe 
odpalenie rakiety spowodowało niedokładny lot. 

Agencja TASS ogłosiła przeprowadzenie serii prób z rakietami nośny
mi, opadającymi do Oceanu Spokojnego w dwu rejonach o średnicy po 
80 mil morskich. Próby mają być przeprowadzone od 25 kwietnia do 31 
lipca 1966 r. 25 maja ogłoszono zakończenie prób na Oceanie Spokojnym, 
zapowiedzianych 14 grudnia 1965 r. 

Zapowiedziany na 17 maja lot Gemini-9, celem przeprowadzenia próby 
spotkania w przestrzeni nie doszedł do skutku. Wysłana przed startem 
Gemini-9 rakieta Agena spadła do O. Atlantyckiego w odległości 250 km 
od Przylądka Kennedy. P01!1ownie l czerwca wysłano s<iite'litę ATDA, 
z którym miała się spotkać kabina Gemini-9, jednak stwierdzona na 3 mi
nuty przed startem wada elektronicznej aparatury cyfrowej nie pozwo
liła na start. 

Kabina Gemini-9 wystartowała ostatecznie 3 czerwca o godz 15 min 
39 UT przy pomocy rakiety Titan-2 na orbitę eliptyczną o wysokości od 
159-269 km. Po 4 i pół godzinach lotu dopędzono satelitę ATDA, nie 
doszło jednak do złączenia ponieważ okazało się, że uchwyt cumowniczy 
zakryty jest osłoną satelity, która nie oddzieliła się całkowicie. Próba 
oddzielenia zasłony przez spowodowanie gwałtownego ruchu satelity 
ATDA nie powiodła się. W kabinie Gemini-9 znaleźli się kosmonauci 
Stafford i Cernan. 
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W dniu 5 czerwca Cernan przebywał 2 godziny poza kabiną Gemini-9. 
Wtym czasie m. in. usunął z boku kabiny ładunek oznaczony symbolem 

"S-12", który służył do pomiarów uderzeń mikrometeorytów. Pomyślne 
lądowanie Gemini-9 na Atlantyku miało miejsce dnia 6 czerwca około 
godz. 14 UT. 

24 maja na australijskim poligonie Woomera wystrzelono rakietę 
Europa-l, zbudowaną wysiłkiem ELDO (europejska organizacja budowy 
pojazdów kosmicznych). Rakieta po starcie zboczyła i spadła o 240 km 
bliżej niż planowano. ELDO obejmuje W. Brytanię, Francję, NRF, Italię, 
Belgię, Holandię i Australię, celem tej organizacji jest uruchomienie 
satelitów telekomunikacyjnych dla krajów Europy zachodniej. 

Mariner-4 jeszcze nadaje sygnały. 28 maja Laboratorium w Pasade
nie odebrało sygnały z odległości 316 mln km. Stacja przekazała informa
cje o warunkach w przestrzeni międzyplanetarnej oraz o stanie apara
tury. 

Stale postępujący rozwój astronautyki powoduje wzrost zaintereso
wania tą dziedziną wiedzy oraz jej wynikami. Rozwija się także między
narodowa współpraca w gromadzeniu i wykorzystywaniu wyników badań 
kosmicznych. Jak już wyżej wspomniano do zbierania informacji z sate
lity Nimbus-2 zorganizowano 150 stacji w 27 krajach. W dniach od 5 do 
25 maja przeprowadzono na terenie Europy wielką akcję Alert Interobs 
polegającą na obserwacjach sztucznych satelitów dla uzyskania danych 
o strukturze wysokich warstw atmosfery. W akcji wzięły udział stacje 
obserwacyjne: Czechosłowacji, Finlandii, Italii, Polski, Rumunii, Szwecji, 
Węgier i zachodniej części ZSRR. Wyniki gromadzono i opracowywano 
w m . Baja na Węgrzech. 

W Wiedniu odbyła się konferencja COSPAR (Komitet Badania Prze
strzeni Kosmicznej), na której w dniu 16 maja prof. Lebiediński przed
stawił dalsze wyniki analizy obrazów z Łuny-9 1). Zdaniem uczonych 
ZSRR Łuna-9 osiadła w górnej części wewnętrznego zbocza małego kra
teru o średnicy 15 m. Udało się wyróżnić trzy rodzaje drobnych szczegó
łów powierzchni Księżyca: 
- małe okrągłe wgłębienia, najmniejsze o średnicy 5 cm, 
- pojedyncze kamienie na powierzchni gruntu, niektóre sprawiają wra-

żenie łagodnie położonych, co może świadczyć o swoistego rodzaju 
erozji powierzchni Księżyca, 

- struktury liniowe, wtopione w grunt i przecinające się w różnych 
kierunkach, są to przypuszczalnie żyły minerałów innych od reszty 
skał gruntu. 

W Polsce mimo braku środków do prowadzenia wielkich doświadczeń 
astronautycznych istnieją także ośrodki badań i zainteresowań kosmicz
nych. Należy do nich przede wszystkim Polskie Towarzystwo Astronau
tyczne, którego Oddział w Krakowie obchodził w maju lO-lecie. Z tej 
okazji odbyło się uroczyste zebranie w auli PAN w Krakowie w dniu 
12 maja. Na zebraniu tym doc. dr Kazimierz Kordylewski przedstawił 
zebranym w sposób niezwykle interesujący perspektywy rozwoju astro
nautyki. Mówca położył duży nacisk na konieczność współpracy humani
stów z technikami dla należytego przygotowania ludzkości do pełnego 
wejścia w Kosmos i związanych z tym przemian w psychice człowieka 
i jego życiu slpołecznym. 

ALEKSANDER KUSNIERZ 

1) obszerniej informuje na ten temat notatka A. Marksa na str. 262. 
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Łuna-9 wylądowała w kraterze 

Na konferencji międzynarodowej organizacji COSPAR obradującej 
w Wiedniu uczeni radzieccy ogłosili w dniu 16 maja, że jak wykazała 
dokładna analiza obrazów przesłanych z radzieckiego aparatu kosmiczne
go Łuna-9 wylądował on prawdopodobnie w niewielkim kraterze księ
życowym o średnicy około 15 m w pobliżu jego krawędzi. Z kolei krater 
ten znajduje się prawdopodobnie we wnętrzu większego krateru. 

Znany uczony radziecki prof. A. L i e b i e d i ń s k i, który wypowie
dział się na temat interpretacji obrazów uzyskanych z Łuny-9 przy
puszcza, że krater w którym wylądowała Łuna-9 jest młody. Stwierdził 
on także, że na uzyskanych obrazach wyróżnić można trzy zasadnicze 
rodzaje mikroform rzeźby powierzchni Księżyca: 

l) Małe regularne jamki. Niektóre z nich mają kształt lejkowaty. 
Jamki te stanowią prawdopodobnie ślady po uderzeniach w powierzchnię 
Księżyca małych meteorów. (Jak wiadomo uderzeniom takim towarzyszą 
wybuchy). Najmniejsze z rozróżnionych jamek miały średnicę 5 cm, ale 
oczywiście istnieją także jamki mniejsze, w sposób ciągły przechodzące 
w chropowatą mikrostrukturę powierzchni. 

2) Różnie zorientowane i przecinające się ze sobą formacje liniowe. 
(Być może stanowią one ślad "pierwotnej" subtelnej rzeźby powierzchni 
Księżyca - A. M.). 

3) Rozrzucone na powierzchni Księżyca niewielkie głazy. (Być może 
stanowią one bryły materii wyrzucone z pierwotnych i wtórnych krate
rów Księżycowych w czasie ich tworzenia się - A. M.). Niektóre z tych 
głazów spoczywają na gruncie w ten sposób jakby zostały one na nim 
delikatnie położone, czyli nie widać śladów ich uderzenia w grunt. Ozna
cza to, że, w miejscu gdzie wylądowała Łuna-9 istnieje ujemny bilans 
masy, to znaczy, że Księżyc więcej masy traci na skutek oddziaływań 
zewnętręnych (uderzeń meteorytów i oddziaływań promieniowań jonizu
jących) niż jej zyskuje na skutek spadku meteorytów. (Upoważnia to do 
mniemania, że podobna sytuacja istnieje na całej powierzchni Księżyca 
jak na to zresztą wskazują wykonane niedawno przez selenologów ame
rykańskich obliczenia - A. M.). Jednocześnie w tej sytuacji zrozumiałe 
jest dlaczego na powierzchni Księżyca nie ma pyłu. Wypada tutaj zwró
cić uwagę, że większość selenologów uważała, iż Księżyc jest pokryty nie 
pyłem a porowatym minerałem, albo conajwyżej bardzo tylko cienką 
warstewką pyłu, ale jednocześnie nie wiadomo dlaczego wśród niespe
cjalistów niezwykle rozpowczechnione było mniemanie, że powierzchnia 
Księżyca pokryta jest grubą warstwą niezwykle miałkiego pyłu. 

Uczeni radzieccy opublikowali także, że po drugim seansie łączności 
z Łuną-9 przechylenie aparatu zwiększyło się z 16,5° do 22,5°. Jak wspo
minałem w moim artykule (Nr 5/66 Uranii), umożliwi to uzyskanie z po
równania dwóch serii zdjęć obrazów stereoskopowych. 

ANDRZEJ MARKS 

"Pramorza" i łańcuszki kraterowe na odwrotnej stronie Księżyca 

Na odwrotnej stronie Księżyca odkryto osobliwe utwory koliste, któ
rym radzieccy badacze A. G. M a s ew i c z o w a i J. N. L i p s ki j dali 
nazwę talasoidy. Są to rozległe depresje o średnicy dochodzącej do 500 km 
i więcej, a więc utwory pod względem kształtu i wielkości bardzo podo
bne do mórz księżycowych. Jednak dna talasaidów nie są "gładkie", po
nieważ pierwotne podłoże nie zostało pokryte młodszą warstwą (lawą). 
Nie są one również otoczone górami, jakie często obserwujemy wokół 
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mórz księżycowych (przykładem może być Mare Imbrium). Zresztą środ
kowe części talasaidów są ściśle spojone z otoczeniem i nawet pewnych 
fragmentów linii brzegowych nie widać wyraźnie. 

Wydaje się, że utwory podobne do talasaidów występują również na 
widocznej z Ziemi półkuli Księżyca. Przykładem jest południowo-wschod
ni kwadrant tarczy Księżyca, gdzie znajduje się bardzo podobna forma
cja. Obejmuje ona rozległy obszar, który od południa otoczony jest gó
rami Ałtaj, a od wschodu górami Pireneje. Segm~nty te są koncentrycz
nie rozczłonkowane na płaskie stopnie - tarasy (właśnie na jednym 
z takich tarasów leżą znane kratery: Theophilus, Cyrillus, Catharina 
i Piccolomini). W środkowej zaś części tej formpcji widzimy młodszą 
warstwę, znaną pod nazwą Mare Nectaris. Ta okolica Księżyca jest pod 
względem tektonicznym ba;dzo złożona, lecz przykład ten po odkryciu 
talasaidów w znacznym stopniu ułatwił rekonstrukcję poszczególnych 
faz rozwoju mórz księżycowych. 

Morza księżycowe różnią się od nowoodkrytych formacji przede 
wszystkim tym, że pierwotne dna mają zalane lawą . O ile ta młodsza 
warstwa nie jest zbyt gruba, to kratery leżące na pierwotnym podłożu 
nie są całkowicie zalane lawą i resztki ich wałów górskich obserwujemy 
w postaci kraterów - widm (przykładem jest krater Wallace na Mare 
Imbrium). Kratery takie występują nie tylko na morzach księżycowych, 
ale również na płaskich dnach niektórych kraterów (np. na dnie krateru 
Ptolemeusz). Znamy też przypadki, kiedy tylko pewne fragmenty krateru 
są zalane lawą (przykłady można znaleźć w okolicy krateru Hipparchus). 

® 

Rys. 1. Schematyczny przekrój przez talasoid (a) i przez morze księży

cowe (b). 

Do interesujących utworów na odwrotnej stronie Księżyca należą 
również liniowe łańcuszki kraterowe, które tworzą kratery mniejszych 
rozmiarów. Kratery w takim łańcuszku zgrupowane są jeden obok dru
giego na linii prostej, mając~j czasem aż 100 km długości. Nie leżą one 
dokładnie w kierunku północnym, ani też wschodnim lub zachodnim, ale 
przebiegają raczej ukośnie (diagonalnie). Niekiedy kratery w łańcuszku 
położone są tak ciasno obok siebie, iż mają wygląd pęknięcia lub doliny 
z łukowatymi wyżłobien~ami na brzegu. Astronom czechosłowacki K. B e-
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n e s sądzi jednak, że nie chodzi tu o utwory podobne do znanych nam 
dobrze bruzd i dolin, przy których także często obserwujemy małe kra
tery (np. na szczelinie Hyginusa). 

Na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca także występują liniowe łań
cuszki kraterowe, chociaż już nie taił licznie. Najczęściej obserwujemy je 
w górzystej okolicy Księżyca, a więc na pierwotnej jego skorupie (np. 
w okolicy kraterów Albategnius, Hipparchus i Alphons). Wprawdzie 
widzimy je również w pobliżu mórz (np. między kraterem Eratostenes 
a kraterem Kopernik), ale tu nie mają już tak typnwej formy. Zatem 
utwory te śmiało można zaliczyć do starych formacji księżycowych, po
nieważ nie spotykamy ich na obszarach pokrytych lawą. 

Rys. 2. Schemat budowy liniowego łańcuszka kra.terowego. 

Tak więc zdjęcia wykonane przez kamery "Łunnika 3" i "Sondy 3" 
dostarczyły nam dowodów, iż wewnętrzne siły Księżyca odegrały ważną 
rolę w procesie formowania się jego powierzchni. Istnienie bowiem na 
odwrotnej stronie Księżyca liniowych łańcuszków kraterowych najlepiej 
wytłumaczyć księżycowym wulkanizmem oraz zjawiskami tektonicznymi. 
Także pochodzenie talasaidów trudno wyjaśnić w inny sposób, gdyż naj
prawdopodobniej przedstawiają jedną z faz rozwoju mórz księżycowych. 
A zatem morza na Księżycu nie powstały nagle, lecz rozwijały się stop
niowo: od jakiejś formacji przedtalasoidalnej, poprzez talasaidy do 
swej obecnej postaci. Powstanie talasaidów i mórz wiąże się z fazą roz
woju powierzchni Księżyca, którą w selenologii historycznej nazywamy 
epoką Mare. St. R. BRZOSTKIEWICZ 
(Wg Rtśe hvezd, 1966, nr 5) ~ l ' 1 

Okres obrotu Merkurego 
Z dotychczasowych obserwacji optycznych wynika, że okres obrotu 

Merkurego wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu planety wokół 
Słońca i wynosi 88 dni. Jednakże ostatnie badania radiolokacyjne dają 
mniejszą wartość okresu obrotu Merkurego, a mianowicie 59±.5 dni. Ta 
niezgodność stała się impulsem do ponownego rozpatrzenia i zbadania 
dawnych rysunków Merkurego. Wybrano 50 rysunków wykonanych 
w różnych latach przez różnych obserwatorów (P. Lowell, A. Antoniadi, 
B. Lyot, A. Dollfus, R. Baum). Okazało się, że można rozdzielić je na 
kilka grup, dla których wyznaczone okresy obrotu różnią się między 
sobą dość znacznie. Dla poszczególnych grup otrzymano następujące war
tości okresu: 50.1, 58,4, 70.2 i 88 dni. Jak widać, druga z tych wartości naj
lepiej zgadza się z obserwacjami radiolokacyjnymi. Wydaje się więc, iż 
nieco przedwczesnym był wniosek, że badania radiolokacyjne przeczą 
obserwacjom optycznym. 
(wg. Nature, 1965, 208, 375) 

KRZYSZTOF ZIOŁKOWSKI 
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Wg A!ta Frequenza t. 34, nr 581, r. 1965 oraz Nature t. 194, nr 517, r. 1962 i t. 207, 
nr 1024, r. 1965. 

BRONJSŁA W KUCHOWICZ 

Zdjęcia radioteleskopów wymienionych w poz. l, 2, 3. 4 i 7 były już 
reprodukowane w Uranii, a mianowicie w nr 9 z r. 1960 na 2 str. okładki 
i w nr 8 z r. 1961 na str. l okładki - radioteleskop Jodren Bank, w nr 4 
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z r. 1964 (4 str. okładki Green Bank), w nr 3 z r. 1964 (4 str. okładki -
Parkes), w nr 3 z r. 1964 (3 str. okładki - Areciba) i w nr 4 z r. 1964 
(2 str. okładki ~ Cambridge). 

Na 2 str. okładki numeru bieżącego zamieszczona jest fotografia ra
diateleskopu Uniwersytetu w Bolonii, wymienionego w poz. 11 wykazu 
radioteleskopów. L. z . 

. Przejście Ziemi przed tarczą słoneczną 
Jean M e e u s obliczył dokładną efemerydę przejścia Ziemi przed 

tarczą słoneczną, które będzie można obserwować 13 maja 1984 r. z Mar
sa. Autor ma nadzieje, że to zjawisko, które może dostarczyć cennych 
danych astrometrycznych, będzie obserwowane przez astronomów-astro
nautów. Poprzednie takie zjawisko nastąpiło 8 maja 1905 r. - oczywi
ście - o jego obserwacjach nikt nawet nie myślał. 

(Wg Journa! ot the B. A. A. 72. 286 (1962)) KONRAD RUDNICKI 

Poszukiwanie życia na Ziemi 

Czy n a Z i e m i i s t n i ej e życi e? Na to pytanie spróbowano 
odpowiedzieć analizując kilkaset tysięcy zdjęć Ziemi uzyskanych przez 
amerykańskie satelity meteorologiczne serii Tiros i Nimbus. Satelity 
Tiros okrążając Ziemię po orbitach kołowych w odległości około 650 km 
wykonywały zdjęcia Ziemi w trzech systemach o polach widzenia 12°, 
76° i 104°, dając zdolność rozdzielczą odpowiednio od 0.2 km do 2 km. 
Natomiast satelita typu Nimbus poruszając się po orbicie eliptycznej, 
której najmniejsza i największa odległość od Ziemi wynosiły odpowied
nio około 420 km i 930 km przekazał w ciągu 26 dni około 10 000 zdjęć 
Ziemi o polu widzenia 36,5° i zdolności rozdzielczej 0.4 km z wysokości 
mniej więcej 480 km.1 

Z tego ogromnego materiału obserwacyjnego wybrano kilka tysięcy 
zdjęć różnych obszarów powierzchni Ziemi nie przesłoniętych chmura
mi. Dla stwierdzenia istnienia życia organicznego szukano okresowych 
zmian w wyglądzie wielkich obszarów lasów lub pól uprawnych. Foto
grafowano w różnych porach ogromne pola pszenicy, kukurydzy, baweł
ny itp. na terenach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Związku 
Radzieckiego i Chin. Poszukiwanie życia rozumnego polegało na wynaj
dywaniu jakichś wielkoskalowych konstrukcji człowieka - dróg, kolei, 
mostów, grobli, większych budowli itp. Próbowano stwierdzić istnienie 
kontrastów mogących świadczyć o ich nie naturalnym pochodzeniu. Ze 
szczególną uwagą śledzono zdjęcia takich miejsc jak wschodnie wybrzeże 
Stanów Zjednoczonych, a więc jeden z najbardziej zaludnionych i zindu
strializowanych obszarów kuli ziemskiej z największą metropolią świata, 
zdjęcia okolic Londynu, Los Angeleś, Chicago, Tokyo, Kalkuty, Kairu. 

Na żadnym z przebadanych w ten sposób zdjęć nie stwierdzono ja
kichkolwiek cech mogących świadczyć o istnieniu życia bądź to weget~t
tywnego bądź też rozumnego. Jedyny przypadek gdzie zaobserwowano 
pewien prostolinijny twór kontrastujący z otoczeniem okazał się być 
obrazem półwyspu o długości 25 km i szerokości 1.5 km. 

Tak więc ów bogaty materiał obserwacyjny wydaje się prowadzić do 
zupełnie jednoznacznego wniosku: zdjęcia powierzchni Ziemi o zdolności 
rozdzielczej rzędu jednego kilometra wskazują na brak istnienia życia na 
tej planecie! 

' jedno ze zdjęć reprodukowaliśmy na okładce poprzedniego numeru Urantt. 
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Przypomnijmy wreszcie na zakończenie, że przed rokiem statek kos
miczny Mariner-4 przekazał na Ziemię 22 fotografie Marsa, których zdol
ność rozdzielcza również była rzędu kilku kilometrów. W świetle ich kon
frontacji z analogicznymi zdjęciami powierzchni Ziemi oraz ich interpre
tacją nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o możliwości istnienia jakich
kolwiek form życia na Marsie. KRZYSZTOF ZIOŁKOWSKI 
(wg. Icarus, 1966, 5, 79-98) 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

27 września 1824 r. urodził się Beniamin Gould 

Beniamin A. Gould urodził się w Bostonie (USA) i tam też otrzymał 
średnie wykształcenie. W r. 1844 ukończył z odznaczeniem Harvard Colle
ge, a w latach 1845-1848 studiował w obserwatoriach europejskich 
(Greenwich, Paryż, Berlin, Altona i Gotha). Po powrocie do Stanów Zjed
noczonych pracuje jako geodeta oraz kierownik obserwatorium w Albany. 
Następnie przenosi się do Cambridge pod Bostonem i w r. 1864 zakłada 
tam słynne Obserwatorium Harvardzkie. W r. 1870 zostaje kierownikiem 
Obserwatorium Narodowego w Cerdobie (Argentyna), gdzie obserwuje 
niebo południowe. Po szesnastu latach wraca do Cambridge i do końca 
życia opracowuje obserwacje. Zmarł 26 listopada 1896 r. w wieku 72 lat. 

W r. 1866 Gould pierwszy wyznaczył różnicę długości geograficznych 
pomiędzy niektórymi miejscowościami Europy i Ameryki, wykorzystu
jąc kabel transatlantycki dla przekazywania dokładnego czasu miejsco
wego. Był on również pierwszym astronomem, który użył fotografii do 
ścisłych pomiarów astronomicznych. Główną jednak zasługą Goulda jest 
skatalogowanie gwiazd nieba południowego, (opublikowane w trzytomo
wym dziele pt. Uranometria Argentina). Nad dziełem tym pracował przez 
piętna~cie lat. Obok atlasu zawiera ono współrzędne i jasności gwiazd 
do siódmej wielkości. Można go zatem uważać za kontynuatora prac 
Johna Herschela (1792-1871), który już w latach 1834-1838 dokonywał 
obserwacji nieba południowego na Przylądku Dobrej Nadziei. 

KALEDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. SITARSKI 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Wrzesień 1966 r. 

Rankiem nad wschodnim horyzontem świeci Wenus, jako 
gwiazda -3.4 wielkości. W pierwszych dniach września mo

żemy też na krótko przed wschodem Słońca poszukiwać Merku
rego, którego odnajdziemy nisko nad horyzontem jako gwiazdę 
-1.3 wielkości. Mars widoczny jest także nad ranem jako czer
wona gwiazda około + 1.8 wielkości w gwiazdozbiorze Raka. 

Jowisz widoczny jest w drugiej połowie nocy na granicy 
gwiazdozbiorów Raka i Bliźniąt (świeci jak gwiazda -1.5 wiel
kości). Przez lunetę czy też nawet dobrą lornetkę możemy 
obserwować ruchy czterech galileuszowych księżyców Jowisza; 
dokładne momenty ciekawszych zjawisk w ich układzie podaje
my dalej w tekście Kalendarzyka. 
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Saturn widoczny jest przez całą noc jako gwiazda +l wiel
kości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika. Uran, Neptun 
i Pluton są niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy też obserwować dwie plane
toidy: Fallas około 8.8 wielkości w gwiazdozbiorze Wieloryba 
i Parthenope około lO wielkości na granicy gwiazdozbiorów 
Wieloryba, Ryb i Wodnika. 

l t117h Saturn w złączeniu z Księżycem. 
2d1hgm Obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza. 

Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety w odległości równej 
niemal promieniowi tarczy od jej lewego brzegu (patrząc przez 
lunetę odwracającą). 

7dl 11 46m Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowi
sza. Księżyc ten widoczny jest blisko lewego brzegu tarczy pla
nety, zanim nie zniknie nagle w jej cieniu. 

7/8d Po tarczy Jowisza wędruje cień jego l księżyca. Sam 
księżyc jest niewidoczny na tle tarczy planety, natomiast jego 
cień widać do 11122m. 

8<1711 Wenus w bliskim złączeniu z Regulusem, gwiazdą pier
wszej wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. Przed wschodem Słońca 
odnajdziemy planetę i gwiazdę blisko siebie nad wschodnim ho
ryzontem. 

10cl8h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem. 
1111 O 411 Jowisz w złączeniu z Księżycem, o 1111 Pluton w złą

czeniu ze Słońcem. O 19h heliografiezna długość środka tarczy 
Słońca wynosi 0°; jest to początek 1512 rotacji Słońca wg Car
ringtona. 

12<12h Mars w złączeniu z Księżycem. 
13'1 O 8h złączenie Urana ze Słońcem, o 1711 złączenie Wenus 

z Księżycem. 
14/15" Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cie

nia na tle tarczy Jowisza. Cień rozpoczyna przejście o l h om, 
a księżyc o 2113m. 

15/16lll 1128m Obserwujemy koniec zakrycia l księżyca Jowisza 
przez tarczę planety. Księżyc l ukaże się spoza prawego brzegu 
tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej). 

19'11711 Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem. 
19/20dOh44m Koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę 

planety. 
22/23<10hlm Foczątek zaćmienia l księżyca Jowisza. 
23lil2 11 43m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość eklip

tyczna wynosi wtedy 180°. Mamy początek jesieni astronomicz
nej na półkuli północnej. 
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23/24<1 Księżyc l przechodzi na tle tarczy Jowisza i jest niewi
doczny. Koniec przejścia obserwujemy o Qh46m. 

25/26<1 Zaraz po wschodzie Jowisza dostrzeżemy brak jego 
3 księżyca, który ukryty jest w cieniu planety i ukaże się nagle 
dość blisko lewego brzegu tarczy Jowisza o Qh51m. Księżyc ten 
zbliża się potem dalej do brzegu tarczy planety i kryje się za 
nią o 211 5m. 

28dl911 Saturn w złączeniu z Księżycem. 
29/30!ll1155m Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jo

wisza. 
30/31<1 Na tle tarczy Jowisza wędruje księżyc l i jego cień. 

Cień księżyca l widoczny jest na tarczy planety od 23 1116rn do 
l 11 32m, a sam księżyc przechodzi na tle tarczy i jest niewidoczny 
od Oh27m do 2h43m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo
-europejskim. 

D a t a 

1966 
VIII 29 

IX 8 
18 
28 

X 8 

Data p 
1966 

o 
IX l +2l.13 

3 +21.64 
5 +22.10 
7 +22.56 
9 +22.98 

11 +23.39 
13 +23.77 
15 +24.22 

Odległości bliskich planet 

Wenus l Mars . 

od Słońca l od Ziemi od Słońca \ od Ziemi 

j. a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. mlnkm 
0.719 107.5 1.597 239.0 1.599 239.3 2.348 351.2 
0.718 107.5 1.629 243.7 1.610 240.8 2.305 344.8 
0.719 107.5 1.650 247.7 1.619 242.2 2.257 337.6 
0.719 107.6 1.677 250.9 1.628 243.5 2.202 329 4 
0.720 107.7 1.694 253.4 1.636 244.7 2.142 320.4 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

Bo Lo l Data l 1966 
p Bo t · Lo 

o o o o o 
+7.20 135.30 IX 17 +24.46 +7.16 284.02 
+7.22 108.88 19 +24.76 +7.12 257.62 
+7.24 82.47 21 +25.04 +7.07 231.22 
+7.25 56.05 23 +25.30 +7.01 204.83 
+7.25 16.44 25 +25.52 +6.94 178.43 
+7.24 3.24 27 +25.72 +6.87 152.04 
+7.22 336.83 29 +25.90 +6.78 125.64 
+7.20 310.43 X l +26.04 +6.70 99.25 

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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Wrzesień 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

VIII 29 
IX 7 

18 
28 

VIII 29 
IX 8 

18 
28 

lh czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l 8 l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o hm l hm 
9 45 +15.1 3 31 18 13 

10 59 + 8.4 4 44 1810 
12 06 + 0.5 5 53 17 55 
13 06 - 7.0 6 52 17 38 

W pierwszych dniach miesiąca 
widoczny rankiem nad wschodnim 
horyzontem (około -1.3 wielk. 
gwiazd.). 

819 
8 45 
910 
9 35 

MARS 

+20.7 l 31 
+19.2 129 
+17.5 124 
+15.7 121 

17 22 
16 58 
16 33 
16 08 

Widoczny nad ranem jako czer
wona gwiazda +1.8 wielkości 
w gwiazdozbiorze Raka. 

SATURN 

VIII 291 23 56 l -3.1 119 18 l 
IX 18 23 51 -3.7 17 57 
X 8 23 45 -4.3 16 35 

6 48 
5 21 
3 53 

l h czasu 
środk.-europ. l Warszawa 

a l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm l o l h m hm 
9 17 +16.7 2 55 17 54 

lO 05 

l 
+13.0 3 25 17 41 

lO 53 + 8.6 3 55 17 25 
11 39 + 3.9 4 30 17 08 

Widoczna jako Gwiazda Poranna 
-3.4 wielkości nad wschodnim ho
ryzontem. 

7 47 
75ft-
8 03 
8 09 

JOWISZ 

+21.3 l o 55 
+21.0 l o 26 
+20.6 23 53 
+20.3 23 22 

16 54 
16 21 
15 46 
1o 12 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
na granicy gwiazdozbiorów Raka 
i Bliźniąt (-1.5 wielk. gwiazd.). 

URAN 

11 21 l +5.0 l 6 03 l 11 26 +4.5 4 52 
11 30 +4.0 3 39 

18 53 
17 36 
16 19 

Widoczny przez całą noc na gra· Niewidoczny. 
nicy gwiazdozbiorów Ryb i Wod-
nika (+ l wielk. gwiazd.). 

"' l o Iw połud. 

NEPTUN 

h m o h m 
VIII 31 15 10.7 -15 591 16 09 

IX 20 15 12.3 -16 07 14 52 
X 10 15 14.6 -1617 13 36 

Niewidoczny. 

PLANETOIDA 2 PALLAS 

VIII 23 l 29.4 - l 58 3 Ol 
IX 2 l 28.7 - 4 12 2 22 

12 l 25.8 - 6 44 l 40 
22 l 20.9 - 9 29 o 55 

X 2 114.2 -1215 009 
Około 8.8 wielk. gwiazd. Widocz
na prawie całą noc w gwiazdo
zbiorze Wieloryba. 

PLUTON 

h m s 
1137 40 
11 40 22 
11 43 02 

Niewidoczny. 

o l 
+1759~71 
+17 43.5 
+17 30.5 

Iw połud. 

h m 
12 38 
11 22 
10 06 

PLANETOIDA 11 PARTHENOPE 

O 15.4 -4 OB l 47 
o 10.3 -5 15 l 03 
o 03.1 -6 30 o 17 

23 54.8 -7 43 23 25 
23 46.6 -8 45 22 38 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc na granicy gwiazdo
zbiorów Wieloryba, Ryb i Wodni
ka. Opozycja 22 września. 

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

• 



Wrzesień 1966 r. SLOŃCE 

1h czasu 
Szczecin Poznań Wrocław 

Data środk.-europ. 

r. czasu l ~ l ~ wsch.l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. 

m hm o hm hm hm hm hm hm 
V11129 - 0.9 lO 28 +9.6 5 05 19 00 4 57 18 48 5 00 18 45 

IX 8 + 2.3 1104 +6.0 5 23 18 35 5 14 18 24 5 15 18 23 
18 + 5.6 1140 +2.1 5 40 18 22 5 31 18 Ol 5 31 18 Ol 
28 + 9.1 1216 -1.8 5 58 17 35 5 47 17 37 5 47 17 37 

X 8 +12.2 12 53 -5.6 6 12 17 00 6 04 17 14 6 03 17 15 

KSIĘZYC 

l h czasu 1h czasu 
Data środk.-europ. 

Warszawa 
Data środk.-europ. 

Warszawa 

~ l ~ wsch. l zach. ~ l a wsch. l zach. 

hm o hm hm hm o hm hm 
ll l 23 26 - 8.4 19 16 5 52 IX 11 7 50 +25.7 - 17 06 

2 o 09 - 3.1 19 26 7 Ol 12 8 52 t22.8 o 56 17 35 
3 o 51 + 2.3 19 38 811 13 9 52 18.3 2 29 17 57 
4 l 34 + 7.6 19 50 9 21 14 lO 51 +12.5 4 03 18 13 
5 2 18 +12.7 20 04 lO 34 15 1146 + 5.9 5 36 18 29 
6 3 05 +17.4 20 23 1150 16 12 41 - 1.0 7 08 18 44 
7 3 55 +21.5 20 49 13 05 17 13 35 -7.7 8 37 19 00 
8 4 49 +24.6 2126 14 20 18 14 29 -13.9 10 07 19 l!l 
9 5 46 +26.6 22 19 15 29 19 15 24 -19.2 11 35 19 41 

lO 6 47 +27.0 23 31 16 25 20 16 20 -23.2 12 57 20 13 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

ws~h.l zach. wsch.l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. 

hm hm hm 
4 46 18 45 4 50 
5 04 18 10 5 05 
5 23 17 55 5 20 
5 41 17 30 5 35 
5 59 17 05 5 50 

1h czasu 
Data środk. -europ. 

~ l a 

hm o 
IX 21 17 17 -25.9 

22 18 15 -27.1 
23 1911 -26.9 
24 20 05 -25.3 
25 20 56 -22.6 
26 2145 -19.0 
27 22 31 -14.6 
28 23 15 - 9.7 
29 23 58 - 4.5 
30 040 + 1.0 

hm hm 
18 31 4 42 
18 10 4 58 
17 48 5 15 
17 26 5 31 
17 04 5 48 

warszawa 

wsch. l zach. 

hm hm 
14 09 20 54 
15 07 21 48 
15 50 22 53 
16 20 -
16 43 o 05 
17 00 117 
17 13 2 30 
17 25 3 41 
17 36 4 51 
17 46 6 Ol 

hm hm hm hm hm 
18 31 4 42 18 23 4 31 18 26 
18 08 4 57 18 02 4 48 18 00 
17 45 5 12 17 40 5 05 17 37 
17 21 5 27 17 18 5 23 17 12 
16 58 5 42 16 56 5 40 16 48 

Fazy Księżyca 

Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

VIII 31 l 
IX 8 3 
IX 14 20 
IX 21 15 
lX 29 18 

l 
Srednlca 
tarczy 

d h 
Najm. IX 14 181 33~4 
Najw. IX 28 2 29.4 
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Zdjęcie powierzchni Księżyca. W lewym górnym rogu widoczny fragment nie
ba (czarny), powyżej środka zdjęcia - krater; w prawym dolnym rogu kamień 
(średnica około 30 cm). Dwie pionowe linie na zdjęciu spowodowane są "trzaska
mi" w czasie odbioru transmisji z Księżyca. 

Czwarta strona okładki: Zdjęcie przedstawiające horyzont z czarnym tłem 
nieba na Księżycu. 

Oba zdjęcia wykonane przez kamerę aparatu Surveyor-1. Białe okrągłe plamy 
na zdjęciach stanowią refleks Słońca (w czasie zdjęć kamera jest nieruchoma, 
obraca się lustro przed objektywem). 
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Zdjęcie krateru księżycowego H e w e li u s z, wykonane w Obserwatorium wyso
kogórskim na Pic du Midi w Pirenejach (do notatki St. R. Brzostkiewicza na 
str. 297). 
Pierwsza strona okładki: Kometa Kopffa (1963i) sfotografowana 10 IV 1964 przez 
E. Roemer za pomocą reflektora o średnicy l m, w Obserwatorium Morskim. 
Flagstaff, Arizona (Official US Navy Photograph). 
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Bieżący numer niemal 
w calości poświęcamy naj
starszej dziedzinie astrono
mii - mechanice nieba. 
Mimo, iż najstarsza, wy
daje się jednak przeżywać 
obecnie jak gdyby drugą 
mŁodość. Pojawienie się bo
wiem sztucznych cial nie
bieskich oraz możliwości ja-

1 

kie niesie wspólczesna tech
nika obliczeniowa, stwarza
ją caly szereg zupelnie no
wych problemów i metod, 
które leżą u podstaw obec
nego renesansu mechaniki 
nieba. 

Wprowadzeniem do tej 
problematyki jest szkic 
mgr KRZYSZTOF A ZIOL
KOWSKIEGO będący pró
bą odpowiedzi na pytanie 
co to jest mechanika nie- l 
ba. Jednemu z ważnych za
gadnień tego działu astro
nomii, dotyczącemu możli-

1 

wości przechwytu komet 
przez planety, poświęca 
artykuł dr GRZEGORZ 
SITARSKI omawiając swe 
ostatnie, interesujące pra
ce nad badaniem zbliżeń 
wszystkich znanych komet 
parabolicznych do wielkich 
planet. 

W Kronice informujemy 
o niektórych ostatnich pol
skich pracach w zak1-esie 
mechaniki nieba. I wresz
cie publikujemy obszerne 
sprawozdanie z pierwszego 
ogólnopolskiego Kolokwium 
na temat wspólczesnych 
problemów i metod mecha
niki nieba, które odbyło 
się w W ar szawie w czerw
cu br., i które było prze
glądem najnowszych osiąg
nięć w tej dyscyplinie. Za
znajomienie się z proble
matyką wyglaszonych w 
czasie tej konferencji refe
ratów stanowić może cenne 
uzupelnienie wstępnego ar
tykulu. 

l 
: 

l 

l 
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KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - Warszawa 

CO TO JEST MECHANIKA NIEBA? 

Naukę o ruchach ciał niebieskich stałych, ciekłych lub gazo-
wych - znaj'dujących się pod działaniem różnych sił przy

rody- P. S. L a p l a c e (1749-1827) nazwał mechaniką nieba. 
Ta obowiązująca do dziś definicja została ostatnio przez G. N. 
D u b o s z i n a nieco uściślona. Określa on bowiem mechaniką 
nieba tę część astronomii, która zajmuje się badaniem postę
powych, obrotowych i deformujących ruchów dowolnych obiek
tów niebieskich, zarówno naturalnych jak też i sztucznych, 
znajdujących się pod działaniem sił przyciągania, odpychania, 
sił oporu spowodowanych istnieniem pyłowych, gazowych lub 
ciekłych ośrodków, sił elektromagnetycznych, sił ciśnienia pro
mieniowania i t. p. Tak ogólnie pojętą mechanikę nieba od
różnia od innych działów astronomii, których przedmiotem są 
te same zagadnienia, przede wszystkim metoda badań. 

Obok terminu mechanika nieba, często (szczególnie w XIX 
wieku) dla nazwania tej gałęzi astronomii używano pojęcia 
astronomia teoretyczna, rezerwując nazwę mechanika nieba 
dla tej jej części, której przedmiotem było badanie ruchów 
ciał niebieskich jedynie w granicach układu słonecznego. Kon
sekwencją tego jest dziś jeszcze dość częste mylne zawężanie 
problematyki mechaniki nieba wyłącznie do tych zagadnień. 

Mimo, iż formalna nazwa działu astronomii, o którym mó
wimy, pojawia się po raz pierwszy jako tytuł fundamentalnego 
traktatu Laplace'a, którego pierwszy tom ukazał się w roku 
1798, niemniej jednak podstaw, na których oparta jest mecha
nika nieba należy szukać znacznie wcześniej. Związane są one 
z trzema nazwiskami: Kopernika, Kepiera i Newtona. 

Dzieła M i koł aj a Kopernik a (1473-1543) nie trzeba 
chyba przypominać miłośnikom astronomii w Polsce. Warto 
może jedynie zwrócić uwagę na fakt, iż przeprowadzony w De 
revolutionibus orbium coelestium dowód heliocentrycznego ru
chu planet nie zawierał jeszcze sformułowania ani praw rzą
dzących tym ruchem ani tym bardziej jego przyczyn. 

Prawa, którym podlega każda planeta w swym ruchu wokół 
Słońca wyprowadził (w oparciu o obserwacje Tycho Brahe) 
J o h a n n K e p l er (1571-1630). Przytoczymy je poniżej 
w takiej kolejności w jakiej podał je sam Kepler 1): 

1) obecnie podawane są one zwykle w kolejności 2, l, 3. 
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l. Heliocentryczny ruch każdej planety odbywa się w nie
ruchomej płaszczyźnie, przechodzącej przez środek Słońca, 
w ten sposób, że pole powierzchni zakreślone promieniem wo
dzącym planety zmienia się proporcjonalnie z czasem. 

2. Orbitą każdej planety jest elipsa, w jednym z ognisk 
której znajduje się Słońce. 

3. Stosunek kwadratów okresów obiegów planet wokół Słoń
ca równy jest stosunkowi sześcianów wielkich półosi ich orbit. 

Z naz\Viskiem Kepiera związane jest jeszcze słynne równa
nie - tzw. równanie Kepiera - dające położenie planety na 
jej orbicie w dowolnym momencie czasu. Keplerowi zawdzię
czamy również wprowadzenie sześciu tzw. elementów orbity 
jednoznacznie ją w przestrzeni określających. 

I wreszcie trzeci luminarz fundanentów mechaniki nieba 
I s a a c N e w t o n (1643-1727) pierwszy podał matematyczną 
teorię ruchu ciał niebieskich w oparciu o odkryte przez siebie 
prawo powszechnego ciążenia. W swym podstawowym dziele· 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 2) formułuje je 
następująco: ciążenie istnieje między wszystkimi w ogóle cia
łami i jest proporcjonalne do masy każdego z nich. Zaś od
wrotną proporcjonalność do kwadratu odległości między przy
ciągającymi się cząstkami Newton wyprowadza jako rezultat 
sformułowanego wyżej prawa powszechnego ciążenia oraz 
słynnych trzech "aksjomatów czyli praw ruchu": 

l, Każde ciało trwa w stanie spoczynku lub jednostajnego 
i prostoliniowego ruchu jeśli siły przyłożone nie zmuszają 
ciała do zmiany tego stanu. 

2. Zmiana ilości ruchu jest proporcjonalna do przyłożonej 
siły poruszającej i zachodzi w kierunku tej prostej, wzdłuż 
której owa siła działa. 

3. Działaniu towarzyszy zawsze przeciwne i równe przeciw
działanie; inaczej: wzajemne działania dwóch ciał jednego na 
drugie są względem siebie równe i skierowane w przeciwne 
strony. 

Obecnie prawo powszechnego ciążenia formułuje się nastę
pująco: każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie z siłą 
wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie pro
porcjonalną do kwadratu odległości między nimi. 

Prawa i zasady, które tu przytoczyliśmy, stanowią podstawę, 
na której opiera się dziś cała nauka o ruchach ciał niebieskich. 
Zaś dla ogólnego zorientowania się w podstawowych zadaniach 

2) Matematyczne zasady filowfii przyrody, 
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mechaniki nieba oraz metodach ich rozwiązywania podamy 
teraz kilka zasadniczych aspektów tych zagadnień. 

Na czoło wysuwa się tu chyba fundamentalny problem zwa
ny zadaniem n cial. Przyjmując, zgodnie z obserwacją, że od
ległości między ciałami niebieskimi są znacznie większe od ich 
wymiarów, przy badaniu dynamiki układu tych ciał, można 
je traktować jako punkty materialne obdarzone masą i przy
ciągające się wzajemnie zgodnie z prawem Newtona. Zagad
nienie n ciał sprowadza się do znalezienia matematycznych 
formuł umożliwiających podanie dla każdego z n punktów 
materialnych w dowolnym momencie czasu sześciu liczb okre
ślających w jakimś układzie współrzędnych jego położenie 
i prędkość . ścisłego analitycznego rozwiązania tego ogólnego 
zadania nie znamy. W mechanice nieba rozważa się wobec tego 
szereg zagadnień szczególnych, z których dla przypadku na
szego układu planetarnego wymienimy kilka najważniejszych. 

Zadanie dwóch cial. Ponieważ masa Słońca znacznie prze
wyższa masy wszystkich planet, wobec tego w pierwszym 
przybliżeniu ruch każdej planety można badać jedynie w polu 
grawitacyjnym Słońca. Podobnie rozważać można ruchy więk
szości satelitów planet, wyłączając jednak ruchy sztucznych 
satelitów Ziemi, w wypadku których nie można centralnej 
planety traktować jako punktu materialnego. Zadanie dwóch 
ciał zostało w pełni rozwiązane przez Keplera, stąd też często 
ruch jednego ciała wokół drugiego, niezakłócony działaniem 
grawitacyjnym innych ciał, nazywamy ruchem keplerowskim. 

Zadanie trzech cial. Śmiało można powiedzieć, że jest to 
najsłynniejszy problem już nawet nie tylko mechaniki nieba 
lecz w ogóle wszystkich zagadnień dynamicznych. Formalnie 
zadanie to zostało rozwiązane w roku 1912 przez fińskiego 
astronoma K. S u n d m a n a (1873-1949). Szeregi, w postaci 
których podał on to rozwiązanie, mimo iż zbieżne dla dowol
nego momentu czasu, praktycznie są jednak zupełnie nieprzy
datne. Okazuje się bowiem, że już nawet w uproszczonym 
przypadku, gdy masy wszystkich trzech ciał są równe, dla 
obliczenia współrzędnych jednego z ciał w niewielkim odstępie 
czasu od momentu początkowego i z niewysoką dokładnością 
potrzeba aż 1080000 wyrazów szeregu! Jednakże przy pewnych 
ograniczających warunkach zadanie trzech ciał posiada proste 
rozwiązania. Najbardziej znane jest tzw. ograniczone zadanie 
trzech ciał i jego rozwiązania podane przez J. L. L a g t a n
g e' a (1736-1813). Polega ono na tym, że dwa ciała o skoń-
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czonych masach poruszają się względem wspólnego środka 
masy po orbitach eliptycznych, a ciało trzecie ma masę nie
skończenie małą. Jednym z najciekawszych jego rozwiązań 
jest tzw. trójkątne rozwiązanie Lagrange'a: jeśli podczas ru
chu w jakimś momencie zaistnieje sytuacja, że wszystkie trzy 
ciała znajdą się w przestrzeni w wierzchołkach trójkąta rów
nobocznego, to w tej konfiguracji pozostaną już na zawsze, 
mimo iż zarówno położenie względem jakiegoś układu odnie
sienia, jak również wielkość utworzonego tak trójkąta równo
bocznego, będą ulegały okresowym zmianom. W ograniczonym 
zadaniu trzech ciał udało się ponadto znaleźć szereg rozwią
zań periodycznych. Szkicując ten kluczowy problem mechaniki 
nieba nie sposób pominąć przynajmniej nazwiska H. P o i n
car e (1854-1912), gdyż na omówienie jego wielkiego wkładu 
w te zagadnienia brak miejsca w krótkim informacyjnym ar
tykule. 

Teoria perturbacji. Korzystając z faktu, że orbitami wszyst
kich ciał niebieskich są krzywe będące przecięciami stożka 
(elipsa - ruch keplerowski, parabola i hiperbola), zakłócone 
przeważnie niewielkimi wpływami innych ciał niebieskich 
(tzw. perturbacje), można dla szeregu konkretnych zagadnień 
rozwiązywać odpowiednie równania problemu różnymi meto
dami przybliżonymi. Najczęstsze z nich to rozwijanie funkcji 
w szeregi względem potęg małych parametrów (metody anali
tyczne) oraz numeryczne rozwiązywanie konkretnych równań 
(tzw. całkowanie numeryczne). 

Metodami analitycznymi opracowano teorie ruchów np. 
wszystkich dziewięc;iu wielkich planet (U. L e V e r r i e r 
1811-1877 S. N e w c o m b 1835-1909 a ostatnio teorię ru
chu Plutona podała S. S h ar a f z Instytutu Astronomii Teo
retycznej w Leningradzie). Małym parametrem, względem po
tęg którego tworzono w tym wypadku szeregi był mimośród, 
bowiem jak wiemy wielkie planety poruszają się wokół Słoń
ca po orbitach niemal kołowych, a więc mimośrody ich są 
bardzo małe. Podobnie opracowane są teorie ruchu niektórych 
małych planet, pewnych satelitów wielkich planet i t. p. Me
todami analitycznymi rozwiązano też, wieloma różnymi dro
gami, jedno z najtrudniejszych zadań mechaniki nieba jakim 
okazuje się być ruch najbliższego Ziemi ciała niebieskiego, 
naszego naturalnego satelity Księżyca. 

Numeryczne rozwiązywanie równań ruchu znalazło szcze
gólne zastosowanie do tworzenia teorii ru.chów komet (duże 
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zasługi w tym kierunku położyli w szczególności astronomo
wie polscy M. Kam i e ń ski i F. Kęp i ń ski). Ostatnio 
zaś, dzięki zastosowaniu do żmudnych rachunków koniecznych 
w tym wypadku szybkoliczących elektronicznych maszyn ma
tematycznych, pojawiło się szereg wielkich prac rachunko.,. 
wych, z których dla przykładu wymienimy obliczenie, drogą 
numerycznego całkowania równań ruchu, współrzędnych wiel
kich planet w okresie od 1653 do 2060 roku co 40 dni. 

Zarysowaliśmy, bardzo szkicowo, pewne trzy aspekty za
gadnienia n ciał. Należy jednak podkreślić, że dokonany po
dział ma charakter czysto formalny i jest przeto, być może, 
mało adekwatny; naturalnie nie pretenduje również do kom
pletności ujęcia problemu. Chodziło tu raczej o ukazanie pew
nych tendencji formuowania zadań mechaniki nieba i jedno
cześnie metod ich rozwiązywania. 

Jak wynika z przytoczonych na początku definicji mecha
niki nieba, przedmiotem jej zainteresowania jest nie tylko 
teoria ruchu punktów materialnych lecz również obdarzo
nych ruchem obrotowym ciał sferoidalnych, znajdujących się 
od siebie w odległościach porównywalnych z ich wymiarami, 
podlegających deformacji, o niejednorodnej strukturze i zmien
nej masie. Bliskość tych zagadnień do niektórych aspektów 
astrofizyki tworzy płaszczyznę współpracy będącej przykładem 
zazębiania się oraz wzajemnego uzupełniania i wzbogacenia 
aparatu badawczego pomiędzy najstarszym i chyba najmłod
szym działem astronomii. Przykładem efektywności tej 
współpracy niech będą niedawne prace polskich astronomów 
S. P i o t r o w s k i e g o i A. K r u s z e w ski e g o, dotyczą
ce przepływu masy w ciasnych układach gwiazd podwójnych. 

Ostatnio często słyszy się zdanie, że mechanika nieba 
w chwili obecnej wkracza w swą drugą młodość. Dwie są 
tego - zdaniem autora - przyczyny. Pierwsza to rozwój 
techniki rakietowej, czego konsekwencją jest pojawienie się 
sztucznych ciał niebieskich. Są one źródłem wielu zupełnie 
nowych problemów dynamicznych, rozwiązywanych w opar
ciu o klasyczne metody mechaniki nieba, ale z uwzględnieniem 
szeregu dotychczas nie branych pod uwagę czynników jak np. 
siły perturbacyjne oporu atmosfery lub pochodzące z niejed
norodności pola grawitacyjnego Ziemi. I tu również wyraźnie 
zarysowuje się powiązanie mechaniki nieba z takimi naukami 
jak geofizyka, geodezja czy grawimetria. 
Drugą zaś przyczyną obecnego renesansu mechaniki nieba 
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jest pojawienie się elektronowych maszyn matematycznych. 
To nowe potężne narzędzie pracy również i astronoma 3} stwo
rzyło całkiem nowe możliwości traktowania dawnych, kla
sycznych zagadnień mechaniki nieba i co więcej, umożliwiło 
podjęcie prób rozwiązania takich problemów, o których przed
tem nie mogło być nawet mowy. Pierwszą i chyba najbardziej 
oczywistą dziedziną zastosowań maszyn cyfrowych w tym dzia
le astronomii była automatyzacja kompleksowych obliczeń 
orbitalnych, a w szczególności numerycznego rozwiązywania 
równań ruchu. Niewspółmierne niemal z rachunkami ręcznymi 
zwiększenie szybkości przeprowadzania obliczeń, zapewnienie 
dużej precyzji ich wykonania, pewność otrzymania popraw
nych rezultatów, a przede wszystkim możliwość powtarzania 
tych samych rachunków dla różnych parametrów początko
wych to tylko niektóre z cech uzasadniających niemal całko
wite powierzenie maszynie matematycznej wykonywania ta
kich żmudnych czynności jak wspomniane już numeryczne 
rozwiązywanie równań opisujących ruchy ciał niebieskich, 
zarówno naturalnych jak też i sztucznych, poprawianie ich 
orbit z obserwacji, redukcja obserwacji i t. p. Dalsze zastoso
wania maszyn cyfrowych w mechanice nieba to np. konstruo
wanie oraz praktyczne stosowanie analitycznych teorii ruchu 
w znacznie szerszym zakresie niż było to wykonalne dotych
czas, możliwości numerycznego traktowania wielu aspektów 
zagadnień czysto teoretycznych np. badania stabilności ru
chu i t. p. I wreszcie warto podkreślić dominującą rolę współ
czesnej techniki elektronicznego przetwarzania informacji 
w zagadnieniach lotów sztucznych ciał niebieskich w najogól
niejszym znaczeniu, co jak powiedzieliśmy wyżej, też stanowi 
bodziec obecnego renesansu mechaniki nieba. 

Na tym tle jeszcze bardziej uwidacznia się zagadnienie kom
pleksowości i zespołowości już nie tylko jednego - omawia
nego w tym artykule działu astronomii z wieloma innymi nau
kami, lecz także chyba w ogóle współczesnej nauki. Wydaje 
się , iż ta kooperacja jest głównym źródłem postępu nauki, 
w tym również i najstarszej gałęzi astronomii - mechaniki 
nieba. 

Ten krótki szkic będący próbą odpowiedzi na pytanie po
stawione w tytule - co to jest mechanika nieba - nie miał 

3) porównaj cykl arty\kulów K. Ziolkowskiego rpt. "Elektroniczne ma~ 
szyny matematyczne - współczesne narzędzia astrO!Ilomii" w numerach 
2, 3 i 4 Uranii z roku 196~. 
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na celu encyklopedycznego omówienia tej dyscypliny; stąd 
wiele uproszczeń, pominięć czy niedomówień. Zasadniczym 
celem, który przyświecał autorowi w tym, do pewnego stopnia 
subiektywnym, spojrzeniu na tę problematykę, było zaryso
wanie jej głównych aspektów zarówno pod względem histo
rycznym jak również i od strony przedmiotowej oraz uwy
puklenie jej na tle naszej obecnej wiedzy o Wszechświecie. 

GRZEGORZ SITARSKI - Warszawa 

PLANETY- GRAWITACYJNE PUŁAPKI KOMET 

W szystkie ciała w naszym układzie planetarnym poruszają 
się pod przemożnym wpływem grawitacyjnym Słońca. 

Ono to trzyma na uwięzi dziewięć planet, które od wieków 
krążą po ustalonych orbitach kształtem niewiele odbiegają
cych od okręgów kół i ono też ma pod swoją kontrolą pier
ścień tysięcy planetoid położony pomiędzy Marsem a Jowi
szem. N a wet księżyce krążące wokół planet przecież w istocie 
wraz ze swymi macierzystymi planetami obiegają Słońce, 
Wszystkie te ciała krążą wokół Słońca po orbitach niemal 
stałych, a w każdym razie od tysięcy lat nie podlegających 
żadnym radykalnym i gwałtownym zmianom. Jedynie w ciż
bie planetoid mogą się trafiać nawet zderzenia całkowicie de
formujące pierwotne tory takich pojedynczych planetoid, ale 
w sumie nie zmienia to charakteru całego pierścienia tych 
drobnych ciałek. 

Istnieją jednak w układzie słonecznym ciała niesforne, bie
gnące po orbitach, którym daleko do kształtu regularnego 
okręgu koła, chadzające - jeśli można tak powiedzieć -
własnymi drogami i burzące harmonię regularnego ruchu 
w układzie planetarnym. To komety. Co roku pojawia się ich 
kilka, przebiegają koło Słońca najczęściej po łuku zbliżonym 
do paraboli, czasem widoczne gołym okiem urozmaicają swym 
fantastycznym wyglądem widok nocnego nieba, a do niedawna 
jeszcze budziły grozę i przerażenie, bo zjawiały się zupełnie 
nieoczekiwanie i natury ich nie umiał nikt wyjaśnić. Do dziś 
nie ma jeszcze przekonywującej hipotezy pochodzenia komet, 
chociaż wiemy, że około stu krąży wokół Słońca po elipsach 
powracając w pobliże Ziemi w okresie od kilku do kilkuset 
lat, z czego w około 50 przypadkach potrafimy taki powrót 
przewidzieć. 



URANIA 281 

Wspomnieliśmy przed chwilą, że istnieje grupa komet okre
sowych, których orbity znamy i wobec tego możemy określić 
daty ich powrotów i widoczności z Ziemi. Sprawa nie jest jed
nak taka prosta. Rzecz w tym, że orbity komet okresowych 
są z reguły elipsami często bardzo wydłużonymi i zanim taka 
kometa obiegnie Słońce pod wpływem jego przyciągania, ruch 
jej zostaje ciągle zakłócany przez planety i trzeba wykonać 
wiele żmudnych rachunków, aby te zakłócenia obliczyć i moż
liwie wiarygodnie przewidzieć powrót komety 1). Ale jeśli zda
rzy się, że w którymś obiegu wokół Słońca kometa zbliży się 
znacznie np. do Jowisza, to orbita jej podlega wówczas takim 
zmianom, że albo kometa wraca w pobliże Ziemi biegnąc po 
torze zupełnie niepodobnym do pierwotnego, albo też nie wra
ca już wcale. Jak wielki wpływ na ruch komety ma jej bliskie 
przejście koło planety mogą świadczyć zmiany orbit komet 
Lexella, Brooksa czy Otermy wywołane zbliżeniami tych ko
met do Jowisza 2). 

Historia badań zbliżeń komet okresowych do Jowisza, za
początkowana pracami L e x e l l a w 1777 r., zna już około 
100 takich przypadków. Jedn~kże ogromna ilość rachunków, 
jakie należy przy takich badaniach wykonać, powodowała, że 
zaledwie kilka przypadków zostało gruntownie opracowanych. 
Tak było do niedawna. Radykalną zmianę w tej dziedzinie 
wprowadziło zastosowanie maszyn elektronowych do wyko
nywania rachunków astronomicznych. Otworzyły się wówczas 
możliwości, o jakich dawniej astronomowie nie mogli nawet 
marzyć. I tak np. H. I. .K a z i m i e r c z a k - P o ł o ń s k a 
w Instytucie Astronomii Teoretycznej w Leningradzie podjęła 
i wykonała już prawie do końca pracę zbadania w s z y s t
k i c h zbliżeń w s z y s t k i c h komet okresowych do wielkich 
planet. Praca przekraczająca dotychczas praktycznie ludzkie 
możliwości mo~ła być obecnie wykonana przez niewielki ze
spół, czy nawet jednego człowieka mającego możność korzy
stania z szybkoliczącej maszyny cyfrowej. 

Czemu jednak zbliżenia komet do planet są tak interesu
jqce? Nie chodzi przecież o sam fakt radykalnej zmiany orbity 
i związanych z tym dalszych czy przeszłych losów komety, 
mających charakter raczej ciekawostkowy. Otóż mówiliśmy 
już, że pochodzenie komet nie jest jeszcze wyjaśnione, 

1) Patrz: "Jak astronomowie badają !Illchy !komet", Urania 1961, nr 2, 
3, 4. 

~) Patrz: "0 wielkich 2lbliżeniaoh komet do Jowisza", Urania 1962, 
nr 9, 10, 11. 
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a w szczególności pochodzenie komet krótkookresowych na
dal jest zagadkowe. Badania zbliżeń komet do planet mogą 
tu rzucić jakieś światło. Komety okresowe stanowią mały pro
cent wszystkich obserwowanych komet, z których większość 
obiega Słońce po orbitach prawie parabolicznych. Wiadomo, 
że zbliżenie komety do Jowisza może w radykalny sposób 
zmienić jej okołosłoneczną orbitę. Czy możliwe jest więc, aby 
kometa biegnąca po orbicie parabolicznej i przybywająca spo
za naszego układu planetarnego została schwytana przez pla
netę na skutek wielkiego zbliżenia i zamieniona na kometę 
okresową? Czy planety mogą tu odgrywać rolę takich grawi
tacyjnych pułapek? 

Teoretyczna odpowiedź na te pytania brzmi: tak. Możliwy 
jest przypadek zamiany orbity parabolicznej czy nawet hi
perbolicznej na eliptyczną na skutek bliskiego przejścia ko
mety w pobliżu planety. Ale praktycznie takiego przypadku 
dotychczas nie stwierdzono. Badania zbliżeń komet okreso
wych na wiele obiegów wstecz przed ich odkryciem pozwolą 
może znaleźć taki przypadek bezpośredniego schwytania ko
mety spoza naszego układu słonecznego i zamiany jej w znaną 
kometę okresową. Może jakieś wnioski na ten temat można 
będzie wysnu~ z pracy Kazimierczak-Fałońskiej (ukaże się 
drukiem jeszcze w tym roku). Na razie problem jest jeszcze 
otwarty, ale ze względu na zastosowanie maszyn elektrono
wych próby poszukiwań rozwiązania na drodze numerycznej 
nie są beznadziejne. 

Dotychczas mówiliśmy o zbliżeniach komet okresowych do 
planet. Możliwość takiego zbliżenia istnieje zwykle wówczas, 
kiedy kometa znajduje się w pobliżu afelium swej orbity. 
Znając zatem elementy orbity komety nie trudno stwierdzić, 
np. graficznie, czy zbliżenie jest możliwe, a także kiedy ono 
nastąpi. A jeśli zbliżenie w ogóle jest możliwe, to po iluś tam 
obiegach komety musi się wreszcie ono zdar~ć. A jak wy
gląda ta sprawa w przypadku komet parabolicznych? Czy 
kometa przebiegająca przez układ planetarny po orbicie bli
skiej paraboli raz na wiele milionów czy tysięcy lat, czy nawet 
w ogóle tylko raz, może zbliżyć się do którejś z planet? Czy 
takie zbliżenia zdarzały się, a jeśli tak, to jakim zmianom 
podlega wówczas orbita komety·? 

Badania zbliżeń komet parabolicznych do wielkich planet, 
dotychczas nigdzie nie podejmowane, zostały przeprowadzone 
w Zakładzie Astronomii Polskiej Akademii Nauk przy użyciu 
elektronowej maszyny cyfrowej GIER, pracującej w Zakładzie 
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Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki 
zastosowaniu maszyny elektronowej można było zbadać wszyst
kie obserwowane dotychczas komety o orbitach parabolicznych 
lub bliskich paraboli, których elementy podane są w "Kata
logu Orbit Komet" J. G. Portera z 1960 r. 

Problem był rozpatrywany z dwóch punktów widzenia: l) czy 
istnieje możliwość zbliżenia komety parabolicznej do planety 
i 2) czy takie zbliżenie rzeczywiście się zdarzyło, a jeśli tak, 
to jaki to miało wpływ na ruch komety. Odpowiedź na pierw
sze pytanie polegała na znalezieniu takich dwóch punktów na 
orbitach komety i planety, których odległość byłaby najmniej
szą odległością, na jaką w sprzyjających warunkach mogłaby 
się kometa zbliżyć do planety. W praktyce sprowadzało się
to do rozwiązania dwóch równań trygonometrycznych, w któ
rych niewiadomymi były anomalie prawdziwe punktów na 
orbicie planety i komety. Rozwiązanie tych równań dawało 
położenia na orbitach punktów tej najmniejszej odległości, 
której wartość można było już łatwo obliczyć na podstawie 
znajomości elementów orbit planety i komety. Niestety, te dwa 
równania okazały się na tyle skomplikowane, że nie dawały 
się rozwiązać na drodze analitycznej i trzeba je było rozwią
zywać numerycznie. Obrazowo i najogólniej wyglądało to tak, 
że maszyna "przeglądała" co kilka stopni, czyli w kilkudzie
sięciu punktach, całą orbitę planety, z każdego takiego punktu 
obliczała najmniejszą odległość do orbity komety i z tych 
odległości wybierała z kolei najmniejszą, określając jednocze
śnie położenie szukanych punktów na obydwu orbitach. Wy
konanie podobnych rachunków za pomocą arytmometru elek
trycznego wymagało by kilku godzin pracy w przypadku jednej· 
tylko planety. Maszyna GIER dla jednej komety i czterech 
wielkich planet poświęciła ... pół minuty! Można więc powie
dzieć humorystycznie, że maszyna liczyła z prędkością 120 
komet na godzinę. W ten sposób wykonanie obliczeń dla kilku
set komet nie było tak wielkim wyczynem, natomiast ręcznie 
chyba nikt nie odważyłby się takiej pracy podjąć. Oczywiście 
znając momenty przejść komet przez perihelia oraz położenia 
planet na orbitach maszyna mogła jednocześnie stwierdzić 
nie tylko, czy zbliżenie było możliwe, ale i czy zdarzyło się 
naprawdę. 

W opisany wyżej sposób zostały zbadane 483 komety. Oka
zało się, że 241 komet, czyli 500fo, miało możliwość zbliżyć się 
do którejś z wielkich planet, a czasem nawet do kilku, na odle
głość mniejszą niż jedna jednostka astronomiczna. W wielu 
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wypadkach istniała możliwość głębokiego wejścia w sfery od
działywania planet. Możliwości zbliżeń do poszczególnych pla
net przedstawiają się następująco: do Jowisza mogły się zbli
żyć 174 komety, do Saturna 99, do Urana 51 i do Neptuna 33 
komety. 

Takie były możliwości zbliżeń, a w rzeczywistości? Otóż 
spośród obserwowanych komet parabolicznych na odległość 
poniżej jednostki astronomicznej naprawdę zbliżyło się 12 ko
met do Jowisza i dwie do Urana. Listę komet, które zbliżyły 
się do Jowisza, zawiera tabela, natomiast do Urana zbliżyła 
się kometa Donatiego-Diena-Klinkerfuesa z 1855 r. na odle
głość 0.767 j. a . w 1862 r ., czyli już po przejściu przez peri
helium, oraz kometa Winneckego-Borrelli'ego-Tempela z 1874 r . 
na odległość 0.875 j. a. w 1867 r., a więc jeszcze przed jej od
kryciem. 

Zbliżenia komet parabolicznych do Jowisza 

l 
!Kometa 

IMom.ent przej- , Data 

\ 

p min 
śc1a przBz 

zbliżenia (j .a.) perihelium 

l Heweliusza 1664 XII 5 1663 X 5 0.200 
2 Paryska 1759 XII 17 1758 XI 8 0.0545 
3 Klinkenberga 1762 V 29 1761 VI 5 0.734 
4 Karoliny Herschel 1786 VJI 8 1785 IX 7 0.692 
5 Ponsa 1806 X II 29 1808 III 3 0.597 
6 Ponsa 1822 VII 16 1823 VIII 26 0.708 
7 De Breautego-Ponsa 1823 XII 10 1824 XI 13 0.448 
8 Gallego 1840 IV 3 1839 I 29 0.308 
9 Perrina 1897 XII 9 1899 II 17 0.670 

10 Giacobiniego 1906 I 23 1906 XII 5 0.622 
11 Schaumassego 1917 V 19 1916 VI 21 0.489 
10 Ryvesa 1931 VIII 29 1930 IX 23 0.283 

Przedstawione powyżej wyniki obliczeń stanowią fakt przy
rodniczy, z którego nie będziemy na razie wysnuwać żadnych 
wniosków. Po prostu stwierdzamy, że 50°/o obserwowanych 
komet parabolicznych ma możliwość znacznego zbliżenia się do 
wielkich planet, a w rzeczywistości zbliżył się znikomy procent, 
bo zaledwie 14 na prawie pięćset komet, w tym 12 zbliżeń 
miało miejsce do największej z planet - Jowisza. 

Najciekawsze jest jednak teraz, jaki wpływ wywarł Jowisz 
na ruch tych komet, które się do niego zbliżyły. Odpowiemy 
od razu, że zbliżenie takie, nawet bardzo głębokie, nie ma 
prawie żadnego wpływu na dalszy ruch komety parabolicznej 
tego typu, jakie zwykle obserwujemy, a w każdym razie nie 
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wywołuje żadnych istotnych zmian w jej orbicie. Fokażerny 
to na przykładzie Komety Paryskiej z 1759 r., która przeszła 
bardzo głęboko przez sferę oddziaływania Jowisza (promień 
tej sfery wynosi 0.33 j. a.). W pozostałych przypadkach po
danych w tabeli l zmiany orbity wywołane zbliżeniem byłyby 
nawet trudne do uchwycenia na rysunku. 

Kometa Paryska odkryta była w styczniu 1760 r., a więc 
tuż po przejściu przez perihelium. Obiegła Słońce ruchem 
wstecznym przechodząc przez perihelium w grudniu 1759 r. 
w odległości 0.97 j. a. od Słońca. Ponieważ płaszczyzna orbity 
komety leży hiemal w płaszczyźnie ekliptyki tworząc z nią 
kąt 175 o, istniały dogodne warunki do bliskiego spotkania się 
z planetami w czasie przechodzenia komety przez układ plane
tarny. Istotnie 8 stycznia 1760 r. kometa zbliżyła się do Ziemi 
na odległość zaledwie 0.07 j. a. i była dzięki temu widoczna 
na niebie nawet gołym okiem jako obiekt 2 wielkości gwiazdo
wej. 

Nas jednak bardziej interesuje fakt, że jeszcze przed odkry
ciem kometa przeszła w pobliżu Jowisza w odległości 0.0545 j. a. 
Wychodząc z elementów parabolicznych, które najlepiej przed
stawiały ruch komety w pobliżu Słońca, równania jej ruchu 
zostały przecałkowane wstecz aż do 1744 r., kiedy to kometa 
znajdowała się w odległości około 35 j. a. od Słońca. Okazuje 
się, że przed wielkim zbliżeniem do Jowisza Kometa Paryska 
biegła po orbicie hiperbolicznej. Aby przekonać się, jakich 
zmian doznała orbita komety po jej przejściu przez układ 
planetarny, przeprowadzone zostały obliczenia ruchu komety 
także w przód do roku 1775. Otrzymany wynik wskazuje, że 
kometa biegnie dalej po orbicie eliptycznej niezmiernie wydłu
żonej i być może powróci do nas znowu za jakieś ... 30 tysięcy 
lat. Oczywiście trafność tych przewidywań zależy od dokład
ności wyjściowych elementów orbity komety. Faktem jest jed
nak, że po przejściu komety przez układ planetarny mimo
śród jej orbity wyraźnie zmalał, a główną przyczyną takiej 
zmiany było niewątpliwie bliskie przejście komety koło Jowi
sza. Na rys. l przedstawiona jest graficznie zmiana orbity 
Komety Paryskiej na skutek jej zbliżenia do Jowisza. 

Kometa Paryska przeszła bardzo blisko Jowisza. Tego typu 
zbliżenie w przypadku komety okresowej zmieniłoby jej orbitę 
do niepoznania, natomiast orbita paraboliczna uległa zmianie 
ledwo uchwytnej na rysunku. Przyczyna tego leży w fakcie, 
że paraboliczna orbita komety jest niemal prostopadła do or
bity planety i w związku z tym spotkanie komety z planetą 
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jest stosunkowo krótkotrwałe. Nie zapominajmy przy tym, 
że Kometa Paryska biegła ruchem wstecznym, przez co jej 
zbliżenie do Jowisza trwało jeszcze krócej niż w przypadku 
komety parabolicznej, ale biegnącej ruchem prostym 3). Nic 
więc dziwnego, że Kometa Paryska przebywała wewnątrz sfery 
oddziaływania Jowisza niecałe półtora miesiąca, kiedy np. ko
meta okresowa Otermy tkwiła tam podczas swego zbliżenia 
ponad dwa lata! Czy wobec tego kometa biegnąca po orbicie 
parabolicznej nie ma żadnych szans na dłuższe przebywanie 
w pobliżu Jowisza, który miałby czas dokonać jakichś poważ
niejszych zmian w jej orbicie? 

TI - -------- --

\ 

1759 jjj 21 

11sa m 24 

Rys. l. Zbliżenie Komety Paryskiej do Jawisza i zamiana jej pierwot
nej Olibity hilperbolicznej (krzywa przerywana) na eliptyczną długo

okresową. 

3) w przypadku ruchu wstecznego prędkości I"Uchu obu ciał się sumują 
(przyp. red.). 
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Obserwowane komety paraboliczne przechodzą przez peri
heliurn w odległości około jednej jednostki astronomicznej lub 
nawet bliżej i dzięki temu mogą być dostrzeżone z Ziemi. Ale 
możemy sobie wyobrazić kometę, która będzie biegła ruchem 
prostym po orbicie parabolicznej leżącej w płaszczyźnie eklip
tyki i w dodatku przejdzie przez perihelium w odległości rów
nej odległości orbity Jowisza od Słońca. Nie trudno zauważyć, 
że taka kometa miałaby idealne warunki długotrwałego prze
bywania w sferze oddziaływania Jowisza. Takich komet z Zie
mi nie obserwujemy, ale mamy wiele danych na to, że rów
nież i takie komety przechodzą przez nasz układ planetarny. 
Jak zatem wyglądałaby zmiana orbity takiej komety po zbli
żeni u do Jowisza? 

:n 
l 
l 
l 
l 

..____ JOWISZ 
~=----

Rys. 2. "Schwytanie" komety (fikcyjnej) przez Jowisza i zamiana jej 
!Pierwotnej orbity paralbolicznej na eliptyczną ~rótlkookresową. 

Aby uzyskaś odpowiedź na to pytanie zbadany został ruch 
komet y fikcyjnej odpowiadającej dopiero co omówionym wyżej 
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warunkom. Elementy orbity parabolicznej zostały tak dobrane, 
że kometa spotkała się z Jowiszem w swoim perihelium. Ja ki 
był wynik takiego spotkania, najlepiej widać na rys. 2. Oka
zało się, że taka kometa paraboliczna może być schwytana 
przez Jowisza na skutek zbliżenia i zamieniona na kometę 
krótkookresową podobną do wielu takich komet obserwowa
nych w naszym układzie planetarnym. 

Przedstawiony rysunek obrazujący schwytanie komety pa
rabolicznej przez Jowisza jest wynikiem autentycznych obli
czeń przeprowadzonych za pomocą maszyny elektronowej, 
które potwierdzają teoretyczną możliwość takiego przechwytu. 
Nie jest to jeszcze dowodem, że tak właśnie powstają komety 
okresowe, ale jest nieodpartym argumentem, że taka możli
wość pochodzenia komet okresowych istnieje. Przyrodnicze 
potwierdzenie tej hipotezy można będzie znaleźć jedynie na 
drodze numerycznego badania ruchów komet okresowych na 
wiele lat wstecz przed ich odkryciem. Jest to jeszcze sprawa 
przyszłości, ale przytoczone wyżej rozważania i fakty możemy 
chyba uznać ża uzasadnienie podejrzenia zawartego w tytule, 
że planety są jednak dla komet pewnego rodzaju grawitacyj
nymi pułapkami. 

KRONIKA 

Automatyzacja obliczeń orbitalnych w Polsce 

Badania ruchów komet i planetoid, prowadwne z reguly na drodze 
numerycznej, wymagają dokonania wielu skomplikowanych i uciążli
wych rachunków i związanego z tym dużego nakladu czasu i pracy. 
Już od lat jednak powierza się tę niewdzięczną pracę maszynom elek
tronowym, stwarzającym dzięki swej szybkości zupełnie nowe perspek
tywy badań w tej dziedzinie. 

Badania tego typu mają swoje wieloletnie tradycje także w Polsce, 
a zatem i u nas kontynuuje się obecnie prace stosując maszyny elek
tronowe. Dąży się przy tym do pelnego zautomatywwaatia wszelkiego 
rodzaju obliczeń orbitalnych, tak że jedynym zadaniem astronoma bę
dzie zebranie obserwacji {np. komety) oraz podanie jakichś prowizorycz
nych elementów jej orbity, a już resztę pracy, jak redukcja obserwacji, 
poprawienie orbity, przecalkowanie równań ruchu, czy obliczenie efe
merydy - wykona sama maszyna. Brak odpowiednio dużej i szybkiej 
maszyny uniemożliwia jesz.cze opracowanie jednego programu, który by 
zaspdkajal wszystkie potrzeby rachunkowe w tego rodzaju badaniach. 
Można już jednak w naszych warunkach operować kilkoma programami, 
pozwalającymi wykonywać niezbędne obliczenia z minimalnym nakła
dem pracy rachunkowej czlowielka. 

Ostatnio w Zaikladzie Astronomii p!I'zy wsp61pracy z Centrum Obli
czeniowym Polsikiej Akademii Nauk dobiegają końca prace nad urucho
mieniem kompletu programów do prowadzenia obliczeń koniecznych 
przy badaniach ruchów ikomet i malych planet. Korzysta się przy tym 
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z maszyny URAL-2 w Centrum Obliczeniowym P AN oraz z maszyny 
GIER w Zakładzie Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Więks:wść pracujących programów napisana jest w języku GIER-ALGOL 
i przeznaczona dla maszyny GIER. 

Urucfuomiono już następujące programy o!bliczeniOJWe: program do 
wstępneg;o calikowania równań !ruchu ze stałym. intj:!TWałem i z uwzględ
nieniem pertu11bacji tyllko od Jowisza i Satmna, przy czym współrzędne 
tych planet zawarte •są na taśmie rpeme['owanej i wp11owadzane zostają 
do pamięci maszyny; pro~am calikowania równań ruchu ze zmiennym 

'~ interwałem i z uwzględnieniem pertuDbacji od wszystkich planet, pTZy 
_ czym elementy planet wewnękznych (Merlrury, Wenus, i Mars) wp:t~o>

wadzione są na stale do programu i służą do obliczania współrzędnych 
ty·ch planet na rkaidy moment cał-kowania, naJtomiast współrzędne pa>
zostałych planet uzyskuje się przez całokowanie ich równań ruchu wraz 
z ruchem ~omety; program redukcji obserwacji, przetwarzający obser
wacje potrzebne do poprawienia orbity przez uwzględnienie w nich 
aberracji, paralaksy i poprawki czasu efemerydalnego ocaz sprOJWadze
nie ich na erp~ę 1950.0; pmgręm poprawiania OII'Ibity na podstawie obser
wacji; rprrzezmac.oony g<lównie do poprawiania orbity wykorzystujący Oib
serwacje z jednego tylko pojawienia, przy czym wielikościami popra
wianymri są tu współrzędne i składowe prędkości; pmgram na oblicza
nie zakłóconej efemerydy na ,poldstawie zadanych elementów orbity, 
przy czym efemerydę otrzymuje się w postaci tabeli grOitowej do druku; 
program obliczania geocentrycznych współrzędnych prostolkątnych Słoń
ca .potrzebnych do dbliczania ~. efemerydy, przy czym współrzędne 
Słońca otrzymuje się 1na podstarwie analitycznej teorii ruchu Słońca pO>
danej przez Newcomba. Uruchamiany jest też program dla dokładneg>o 
obliczania pertu1:1bacji metodą Enckego, który posłuży za podstawę do 
prog,ramu :na powiązania kilku pojawień komet okresowych i vvykry
wania anomalii w ich ruchaclJ.. Wspomniany pro•gram rostanie prawdo
podobnie uTuchomiony jeszcze w tym l'Oku. Ponadto działa też program 
wykrywający zlbliżenia komet do wielki·ch planet. 

Omówione programy pos~uży:ty już do wykonania !kilku prac, jak 
przecałkowanie wstecz kilkunastu obiegów !komet Kopffa, Wolfa I, Grig
ga-Skjellerurpa i Barnarda-3, przecałkowanie zJbliżenia kocnety Grigga
Skjellerupa do Jowi•sza w 1964 r. i podanie jej zakłóaonej efemecydy 
na 19'66/o67 r., dbliczenie efemerydy komety Wolrfa I na jej najbliższe 
pojawienie w 1967/68 r., obliczenie efemeryd kilku zagubionych pla
netoid (jedna z nich .wstała już na podstawie tych albliczeń odnal~ 
ziona - patrz następna notatka) a ponadto 2lbadanie zbliżeń wszystkich 
komet paralbolicznych do wielikioch płanet (patrz poprzedni artylkul). Omó
wione programy pozwolą w niedalekiej porzyszłości podjąć na szerszą 
skalę badania ruchów komet i planetoid w Polsce. 

GRZEGORZ SITARSKI 

Odnalezienie zagubionej planetki 

Pierwszym. "rprzJ'ITO(iniozym" sp•rawdzianem programów rachunków 
orbitalnycih opisanyoh w porprzedniej notatce było odnalezienie zagubia.... 
nej małej planety 1265 - Schweika!I'Ida na podstawie posZIUkiwawczej 
efemerydy obliczonej przy użyciu tych .pvogram.ólw. Pla:netka ta nie była 
obserwowana od d.zliesięciu lat i dqpiero 21 marca 1966 roku za pomocą 
24-calowego teleskopu Schmidta w Nassau Astronomical Station wy
konano cztery zxijęcia tego ~aJbego, olk~o 15 wielikości gwiazdowej, obielk-
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tu. Obserwatorami byli R. E. La u b s c h er, R. F. H ust o n i V. J. 
S l a b i n s ki z Case Institute of Teohnology. 

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI 

Satelitarne prace obliczeniowe w Centrum Obliczeniowym 
Polskiej Akademii Nauk 

Zakres satelitarnych rprac obliczeniowych rpi'OIWa.dwnych w Centrum 
Obliczeniowym Polskiej Alkademii Nauk (COPAN) można podzielić na 
dwie grupy: 

l o - sluilba orlbitalno-efemerydalna, 
2° - inteJ:1Pretacja danych obserwacyjnych. 
Podzial ten jest oczywiście sz.tuczny, bOiwiem zarówno służba ovbi

taJ.no-efemeryda1na wymaga w pewnym sensie interrpretacji danych Olb
serwacyjnych, jak też i odwrotnie - dla wyk0'11ania obserwacji satelity 
nie:zJbędnym jest istnienie sluilby efemerydaJ.nej, zaś intel'lpretacja da
nych obserwacyjnych wyrmaga przeważnie uwzględnienia zagadnień 
orbitalnych. NarZJuca on jednak pewien logiczny schemat przetwarzania 
danych satelitarnych. 

W zakresie slu71by ovbitalno-efemerydalnej rozwiązanymi w formie 
roboczych programów dla pawyższych maszyn są następujące prOiblemy: 

l) Obliczanie efemeryd saltelity na podstawie tzw. "zmodyfikowanych 
elementów oi1bLtalnych" (nazwa pewnej znorma.liwwanej formy danych 
orbitalnych). Wyniki obliczeń, zaJWierające współrzędne horyzontalne sa
telity względem poszczególnych stacji Obserwacyjnych, otrzymuje się 
w postaci zakodowanych w międzynarodowym kodzie SATAT depesz te
legraficznych. 

2) Wyznaczenie wstępnej orbity satelity na podstawie trzech obser
wacji optycznych. Wykorzystana jest tu metoda Gaussa-Bażenowa, OIPU
blikowana w Biuletynie Insty1Jultu Teoretycznej Astronomii (Leningrad) 
nr 10 (93), 1960. 

3) Wyznaczenie dokładnej orbity na rpodstawie obserwacji optycznych 
przez wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów (program wyko
rzystany m. in. dla WYznaczenia orbity satelity "Kosmos 3"). 

4) Obliczanie efemeryd satelity w rpostaci współrzędnych punktów 
podsatelitarnych (w opracowaniu). 

Jeśli chodzi o zagadnienia inter1pretacji danyclJ. obserwacyjnych, to 
poza wyznaczaniem ol1bit dane takie wylkorzystuje się w COPAN głów
nie w problemach tzw. geodezji satelitarnej. Termin ten oznacza zbiór 
takich metod i rozwiązań, lk.tóre wykorzystując dane obserwacyjne i OII'
bitalne satelitów służą rpatrzebom naczelnego zadania geode:zJji wyż
szej - badania kształtu i ro=iarów Ziemi. Ogra111iczamy się tu jedy
nie do problemów o charakterze geometrycznym, tj. traktujących sate
litę jako punkt <pośredni obserwowany jednocześnie z przynajmniej dwu 
punktów naziemnych. Skromny bądź co bądź potencja! Olbliczeniowy 
COP AN nie pozwala natomiast na wzwiązywanie problemów dynamicz
nych, w którydh na podstawie obserwacji satelitów bada się struktU!I'ę 
pola grawitacyjnego Ziemi. W zakresie metod geometrycznych opra
cowane zostały metody i programy dla następujących zagadnień: 

l) Wyrównanie kierunku cięciwy łączącej punkty naziemne, z któ
rych wy;konano synchroniczne obserwacje satelity - tzw. metoda pła
szczyzn synchroniczności. 

2) Wyznaczenie długości cięciwy łączącej punkty naziemne na pod
stawie wykonanych dwóch par obserwacji synchronicznych oraz znajo
mości długości cięciwy orbity satelity - tzw. metoda czworościa1116w. 
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3) Wyrownanie sieci triangulacji satelitarnej, tj . trójwymiaroW-ej sieci 
punktów, w której metodami saJtelitarnymi wyznaczono kierunki i dłu
gości linii sieci, zaś zadanie polega na wyznaczeniu przy znanych wspóll:-: 
rzędnych rprostokątnych jednego •lulb kilku punktów - wsrpólrzędnyc'h 
punlktów .porzostalych. 

PowyżsZJe programy i metody, na których się te programy opierają, 
były bacla:ne i testowane na eksperymentalnej sieci tr:ian•gulacji sateUtar
nej założonej rprzez ws.póbprracują•oe :ze sobą w tej dziedzinie państwa 
socjalistyczne. Przeprowadzone badania i testy wylkazały, że osią,galna 
dokładność obserwacji oraz zastosowane metody obliczeniowe :pozwa
laj ą wyznaczyć wzajemne usytuowanie barozo odległych punktów (rzę
du 1500 km) z dokłamością kilkudziesięciu metrów. 

Spośród inny.ch prac nail.etży WSIPOronieć o przepir'owadzonych ostatnio 
analizach danych ovbitalnyeih satelity "KoSiilloo 3" z oik,resu maj 1962 r. 
dla ·celów badania zmian gęsljjości górmych warstJw atmoslfery. Analizy 
te wykazały, że odchylenia średnidh 4-<lobowydh wavtości gęstości •atmo
sfery od średniej miesięcznej mają ch;ł["akter periodyczny. Wartości tych 
odchyleń dochodziły w maju 1962 .r. i na wysokości 270 lkm do ± 500/o. 

Cent.rum Ohliczeniowe PAN ·zamierza w dalszym ciągu, wykorzystu
ją·c dotychczasowy dombek oraz opracowując nowe meWdy, ~tywnie 
uczestniczyć w 1pracacih satelitarny·Cih rp.rorwadzonycih w Polsce. 

WOJCIECH PACHELSKI 

Zbliżenia komety Kopfa do Jowisza 

Ostatnią pracą naukową prof. drr F e l i c j a n a K ę IP i ń s •k i e g o, 
ro~oczętą niespełna trzy miesiące przed śmri.ercią, !było badanie wiel
kich zbliżeń komety Kopffa (1006 IV) do Jowisza. Jak wiadomo, Zibli
żenia komet do wielikich rplanet a w =ególności do Jowisza, są inte
resujące ze względu na spowodOWiane tym nierraz znaczne zm:iany ele
mentów orbit tkOI!Uet, a więc Zlmiany ioh ruelhu w przestrzeni 1 ) . Op.raco
wując teorię ruohu komety Kopffa F. Kępińsiki stwierdził dwa duże jej 
zbliżenia do Jowisza. Jedno na wiosnę 1943 rolm, kiedy !kometa /Pl'Ze'
szla w połJliżu sfery oddziaływania Jowisza, przy czym najmniejsza od
leg-łość między tymli ciałami niebieSikiroi wyniosqa 0.57 jednoot·ki astro
nounicznej i drugie 30 ma:rca 19'54 roku, gdy kometa p•rzeszla ,głęboko 
prz,ez sifle,rę oddziaływania Jowisza. Najmniej!l'za jej odlegil:ość od pla
nety była wtedy 0.17 jednootki astronomicznej. (PI1omień slfery oddziały
wania J •owisza wynosi 0.33 jedn. astr.). Ostatnio zaś w wynilku obliczeń 
pertur bacji od Jowisza i Saturna w ruchu komety Kop!ffa wstecz od 
roku 1919, prowadwnych w oparciu o stosunikowo najlepsz.e elementy 
wyj ściowe podane przez F . Kępińskiego (rachunlki wykonane na elektT'o
nowej mas;zynie cyfrowej Urał-2), stwierdzono, że l czerwca 1883 roku 
kOI!Ueta przeszła obok Jowisza w odległości 0.24 jednostki astronomicz
nej , a 17 wrześnie 1847 mlm nastąpiło wielkie zJbliżenie na 0.045 jed
nostki astronomicznej. 

Interesujące są duże zmiany elementów orbity :komety wynillcle 
z dwóch najW'ięlkszych zbliżeń do Jowisza. Po Zlbliżen:iu w 1954 roku 
długość węzla wstępującego oi1bity :z:mienila się o ponad 131°, a rpo nie
mal cztemkrotnie bliższym rprzej•ściu komety obok Jowisza w roku 1847 
zmiana ta wyniosła prawie 180°. W obu wypadkach nachylenie płasz
czyzny orbity do płasz1czyzny ekliptyiki zmieniro się o ponad 3°. Zb'liże-

1) porównaj artykuł G. Sitarskiego w bieżącym zeszycie Uranit. 
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nie w 1847 roku =ieniło okres obiegu komety wokół Słońca o ponad 
rok, a jej średni ruch dzienny o około 100". 

I wreszcie zauważyć warto (na co zwrócił uwagę F. Kępiński złożony 
już śmiertelną chorobą), że w wypadku komety Kopffa bardw wyraźnie 
uwidacznia się pewna ogólna zasada, iż odstęp czasu między kolejnymi 
zbliżeniami do planety winien być w przybliżeniu wielokrotnością okresu 
obiegu planety wok!ól Słońca. 

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI 

"Prawdziwa" orbita komety Sperra 

Kometa Sperra, odkryta 31 sierpnia 1896 r., przeszla przez perihelium 
jeszcze w lipcu w odległości 1.14 j.a. Obserwowana była przez caly 
wrzesień, a ostatni raz widziano ją 4 i 6 października 1896 r. Na pod
stawie 26 obserwacji H. A. P e ck wyznaczył jej paraboliczną orbitę, któ
rej jedyną osobliwością było to, że płaszczyzna orbity jest niemal pro
stopadla do płaszczyzny ekliptyki, bo tworzy z nią kąt aż 88°. PoiZa tym 
nie warto by się nią więcej zajmować, gdyby nie fakt, że dalsza historia 
komety Sperra jest w pewien sposób związana z astronomią polską. 

Otóż w 1930 r. wydana została książka "Drogi planet i komet", któ
rej autorem byl zmarły w ubiegłym roiku dr T a d e u s z R alko w i e c ki, 
lekarz z zawodu, a astronom z zamiłowania. W swej książce Tadeusz 
Rakowiecki omawia między innymi szczegółowo metodę wyznaczania 
orbity komety z trzech obserwacji i jako przykład liczbowy podaje wy
znaczenie orbity komety Sperra z 1896 r. Brzy wyznaczaniu orbity me
todą opisaną prz.ez Rakowieckiego natrafia się w pewnym momencie 
na niejednoznaczność, z której wynika, że wyznaczana orbita może być 
albo hiperbolą, albo elipsą. Okazało się dalej, że gdyby orbita komety 
Sperra była elipsą, to kometa musiałaby być kometą okTesową i po
wracać w pobliże Słońca co 70 lat. Zatem następny powrót komety Sper
ra przypadłby w roku 1966. 

Od chwili wydania książki minęło 35 lat i zbliżał się rok 1966. Ta
deusz Rakowiecki przypomniał sobie o wyniku swoich przykładowych 
obliczeń i ewentualnym powrocie komety Sperra. Fotwierdzenie tych 
przewidywań moe.na było znaleźć jedynie na drodze poprawienia orbity 
komety na podstawie wszystkich obserwacji i dokładnego określenia 
jej ruchu wokół Słońca. Zarówno wiek jak i warunki nie pozwalały już 
drowi Ral{()wiec!kiemu na podjęcie tej pracy. Zwrócił się więc za po
średnictwem doc. K o n r a d a R u d n i c k i e g o do Zakładu Astronomii 
P AN z prośbą o zajęcie się sprawą komety Sperra. A właśnie urucha
miany był tu program poprawiania orbit, zwłaszcza parabolicznych 
i przypadek komety Sperra mógł być świetnym przykładem zastosowa
nia tego programu. Kometa Sperra została więc wzięta na warsztat. 

Należało najpierw zebrać i starannie przygotować wszystkie obser
wacje !komety. Pracę tę wykonała bardzo sumiennie mgr B a r b a r a 
Szczodro w ska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Obserwacji nie było 
wiele, zaledwie 26, ale wyszukanie ich w starych źródłach, często nie
dostępnych w jednej bibliotece, zajęło trochę cz:asu. Kiedy jednak cały • 
mate<rial obserwacyjny by'l zebrany, uruchomiony już został całkowicie 
program poprawiania orbit i redukcji obserwacji. 

Same obliczenia zajęły maszynie elektronowej dosłownie kiLka minut. 
Na podstawie wszystkioh i - powied2'Jmy sOibie szczerze - bardw złych 
obserwacji została wyznaczona "prawdziwa" orbita komety Sperra. Ta
deusz Rakowiecki nie doczekał tej chwili, ale też i nie dowiedział się, 
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że jego przewidywania nie potwierdziły się. Orbita wyznacwna ze wszyst
kich obserwacji okazała się hiperbolą i kometa Sperra nigdy już do nas 
nie powróci. GRZEGORZ SITARSKI 

Badanie przypuszczenia o wspólnym pochodzeniu komet Wolf-1 
i Barnard-3 

Zagadnienie możliwości wspólnego pochodzenia dwóch lub więcej ko
met z jednej prakomety, która roZJPadla się np. w wyniku silnego zbli
żenia do którejś z wielkich planet, jak też i zagadnienie tożsamości 
komet, badane dotychczas mało dokładnym kryterium Tisseranda, zna
lazły obecnie, dzięki zastosowaniu maszyn matematycznych nowe drogi 
rozwiązania. Jedną z nich jest ustalenie dokładnego położenia w prze
strzeni rozważanych ciał poprzez numeryczne rozwiązywanie ich rów
nań <ruchu w odpowiednio dużych interwałach czasu. Tą drogą zbadane 
zostało przypuszczenie L. S c h u l h o f a i J. C o n i e l a o wspólnym 
powstaniu komety Wolf-1 (1884 III) i komety Barnard-3 1) (1892 V) w re
zultacie rozpadu jednego ciała, które zbliżyło się do JoWisza na niewiel
ką odległość. Jako moment ewentualnego roZJPadU prakomety autorzy 
przypuszczenia podawali rok 1815. Ta ostatnia hipoteza okazała się jed
nak niesłuszna, bowiem jak wykazał M. K a m ri e ń ski, najmniejsza 
odległość komety Wolfa od JoWisza około roku 1815 wynosiła 1.9 jed
nostki astronomicznej. Obliczenia :na maszynie elektranowej ruchu ko
mety Barnarda wykazały, iż ona również nie zbliżyła się w tym roku 
do Jowisza. · 

Ponieważ jednak podobieństwo orbit obu komet wydaje się nie być 
przypadkowe, należało w pierwszym rzędzie zbadać, czy kometa Bar
narda zbliżyła się do Jowisza w tych samych momentach co kometa 
Wolfa. Rachunki wykazały, iż obie komety miały podobne zbliżenie 
w roku 1839. Jednakże mała ddkladność wyjściowych elementów komety 
Barnarda (obserwowanej tylko w jednym· pojawieniu) znacznie podważa 
wiarygodność tego rezultatu. Wydaje się, iż około roku 1839 należałoby 
przeprowadzić dokładne badania odległości między obydwiema kome
tami i spróbować znaleźć takie początkowe elementy orbity komety Bar
narda, przy których ta odległość maksymalnie zbliżalaby się do ze<ra. 
Gdyby się okazało, że te elementy dobrze "pasują" do wszystkich nie
licznych obserwacji komety Barnarda, można by wtedy przypuszczać, 
że hipoteza Schulhofa i Con_iela jest prawdziwa. 

Ostatnio zagadnienie to badane jest w Instytucie Astronomii Teore
tycznej w Leningradzie przez H. Kazimier c z a k-P o l oń s k ą. 

KRZYSZTOF ZIOZ.KOWSKI 

KONFERENCJE l ZJAZDY 

WSPOLCZESNE PROBLEMY I METODY MECHANIKI NIEBA 

Staraniem Katedry Mechaniki Nieba Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Centrum Obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk zostało :wrganizo
wane w dniach od 2 do 4 czerwca br. w Warszawie Ogólnorpolskie Ko
lokwium na temat "Współczesne problemy i metody mechaniki nieba". 
Zasadniczym celem pierwszej o tej tematyce konferencji było przedsta
wienie szeregu aktualnych dziś zagadnień tej najstarszej dziedziny astro
nomii. Zagadnień, dotyczących nowego ujęcia dawnych, klasycznych pro-

1) jest to pierwsza kometa odkryta fotograftcznie. 
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blemów i metod mechaniki nieba, jalk też i najnowsz.ych, zrodzonych 
w wyniku pojawienia się z jednej strony sztucznych cial niebieskich 

.i z drugiej - mo:hliwOOci jakie stwarza współczesna technika oblicze
niowa. 

Potrzeiba zoJJganizowania tego Kolokwium - co podkreślił otwierając 
obrady !Prof. dr S t e f a n W i e r z b i ń ski, kierownik Katedry Mecha
niki Nieba Uniwersytetu Wrocławsikiego - wyłoniła się na comiesięcz
nych ogólnopolsikich seminariach, organizowanych od roiku rp·rzez jedyną 
w Polsce Katedrvę MechaniJki Nieba na Uniwersytecie we Wrocławiu. 
A seminaria te, których ukoronowaniem w roku akademickim 1965/ 66 
bylo omawiane Kolokwium, są wyjściem na przeciw zapotrzebowaniu 
ściślejszych kontaktów, częstszych rozmów, wymiany doświadczeń i po
glądów wśród rnieli=ej garstki polskich astronomów pracujących w za
kresie mechaniki nieba. Ta potrzeba wspólnej konfrontacji szeregu 
współczesnych problemów i metod z jednej strony, a z drugiej dążność 
do zaz;najomienia uczestrtilków z pewnymi ioh rozwiązaniami, przesą
dziły o przeglądowym charakterze konferencji. 

Ze względu na rolę jaką odgrywa współczesna technika elektronicz
nego przetwarzania informacji w rozwoju mechaniki nieba, nie jest przy
padkiem udzial COPAN w zorganizowaniu Kolokwium OTaz jego rola 
jako gospodarza konferencji. 

Uvoczyste otwarcie Kolokwium, którego, jak już wsrpounniano, doko
nal prof. dr Stefan Wierz,biński, zaszczycili swą obecnością prezes Fol
skiego Towarzystwa Astronomicznego prof. dr W l o d z i m i e r z Z o n n 
oraz seniOT polskich astronomów i jednocześnie mechaników nieba -
prof. dr M i c h a l Kam i e ń ski. Ich przemówienia powitalne publi
kujemy poniżej. W imieniu gospodarzy w kilku cierpłych slowach powi
tal uczestników Kolokwium zastępca dyrektora Centrum Obliczeniowego 
P AN mgr Ja n Wrób l e w ski podkreślając "entuzjazm, który byl fun
damentem powstania 'koncepcji i organizacji Kolokwium". 

Udzial w konferencji wzięło okolo 35 osOb z różnych ośrodków astro
nomicznych w Polsce. Wśród uczestni!ków zabrakło niestety jednego 
z jej inicjatorów, żywo interesującego się, mimo cię2lkiej choroby, pra
cami przygotowawczymi - prof. dr F e l i c j a n a K ę p i ń s ki e g o, któ
rego pamięć zebrani uCZicili chwilą milczenia. 

Na zakończenie obrad wygłosił przemówienie dyrektor Centrum Obli
cz,eniowego P AN prof. dr M i e c z y s l a w W ar m u s. Zwrócił on uwa
gę na "znaczenie kooperacji różnych specjalistów w zakresie współczes
nych problemów mechaniki nieba" oraz na rolę Centrum Obliczenio
wego P AN, które "jest w sensie zespołowej pracy kompleksowej rpla
oówką bardzo nowoczesną, bo właśnie placówką stojącą WYraźnie na 
pograniczu matematylki, a z,wlaszcza matematyki obliczeniowej i ma
szyn cyfrowych OTaz innych nauk". W Centrum Obliczeniowym PAN 
pracują razem astronomowie, geodeci, matematycy i inżynierowie. 

Uczestnicy Kolokwi·um mieli możność obejrzenia dwóch elektronicz
nych maszyn cyfrowych: URAL-2 i GIER. Demonstrowane były działa
nia programów konkretnych obliczeń as.tronomicznych.1) 

Podczas trzydniowych obrad Kol~um wygloszono ogółem 12 refe
ratów w więksZIOŚci przeglądowych, a w kil<ku wytpadkach uwzględnia
jących również prace własne. Omówimy krótko tematykę referatów. 

Zagadnieniom stabilności ruehu w mechanice nieba poświęcone były 

'> porównaj notatkę p.t. "Automatyzacja obliczeń orbitalnych w Polsce". 
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dwa referaty. Pierwszy doc. dr W l adysla w a Turski e go (Cen
trum Obliczeniowe P AN) stanowił przegląd najważniejszych definicji, 
pojęć i twierdzeń z zakresu nauki o stabilności ruchu oraz zawierał 
krótkie omówienie ostatnich prac V. I. Ar n o l d a, dotyczących tych 
problemów na 1Jle tradycyjnych, głównie intuicyjnych rpoglądów klasyków 
mechaniki nielba. Drugi referat mgr Jack a O l s z e w ski e g o (Cen
trum Obliczeniowe P AN) był przeglądem najnowszych prac traktują
cych o stabilności rozwiązań trójkątnych Lagratnge'a w plaslko-eliptycz
nyrrn zadaniu ogranicronym trzech ciał. 

O pewnych problemach nowoczesnych metod numerycznego rozwią
zywania równań ruchu mówił dr Gr z e g orz S i t ar ski (Zakład Astro
nomii PAN), poruszając kolejno następujące zagadnienia: a) wyznacze
nie pierwszej prowizorycznej orbity z większej niż trzy liczby obserwa
cji, b) wyzmaczenie orbity dokładniejszej przez poprawienie początko
wych WStpólrzędnych i składowych prędkości na •podstawie obserwacji, 
c) rozwiązanie zagadnienia dwóch ciał we współrzędnych prostokątnych, 
d) obliczanie perturbacji metodą wariacji Sltalych dowolnych, gdzie za 
stale dowOiltne przyjęte są wartości początkowe wspól,rzędnych i składo
wych prędkości. 

Niektóre numeryczne aspekty analitycznych teorii ruchu ciał niebie
skich pmledstawił mgr Krzy s z t o f Z i o l k o w s ki (Centrum Obilicze
niowe P AN) zatrzymując się w szczególności nad pewnymi algorytmami 
dla maszyn cyfrowych, prowadzącymi do konstruowania oraz praktycz
nego wykorzystywania analitycznych teorii ruchu. 

Trzy następne referaty dotyczyły zagadnień z pogranicza mechaniki 
nieba i różnych problemów astrofizycznych. Prof. dr S t e f a n P i o
t r o w s ki (Uniwersytet Warszawski) omówił w formie przeglądowej 
zagadnienia przepływu masy w ciasnych układach gwiazd podwójnych 
w takim zakresie, w jakim daje się je traktowaś w ramach mechaniki 
punktów materialnych. O problemie powstawania gwiazd podwójnych 
na skutek podziału szybko rotującej gwiazdy pojedynczej mówił doc. 
dr A n dr z ej K rus z e w ski (Zakład Astronomii P AN). Istnienie nie
jednorodnej rotacji gwiaooy uwarunkowane jest charakterem jej ewo
lucji, w trakcie której wewnętrzne obszary zapadają się do środka, pod
czas gdy zewnętrzne ekspandują. Przy braku wyrnieszywania doprowa
dza to do powstania bardzo szybkiej rotacji w środku gwiazdy, co może 
spowodować tpodzial jądra a następnie całej gwiazdy na dwie części. 
Taki mechanizm podziału może wać sprawę z istnienia kontaktowych 
układów podwójnych takich jak gwiazdy zaćmieniowe typu W UMa. 
I wreszcie referat mgr W oj c i e c h a D z i e m b o w s k i e g o (Zakład 
Astronomii P AN) zawierał przedstawienie najnowszych wyników badań 
w zakresie stabilności figur równowagi (m. in. Chandrasekhara i Le
bovitza). 

Dalsze dwa wystąpienia poświęcone były zagadnieniom satelitarnym. 
Referat mgr inż. Woj c i e c h a P a c h e l ski e g o (Centrum Obliczeniowe 
PAN) pt. "Przetwarzanie danych obserwacyjnych sztucznych satelitów 
Ziemi" poświęcony tbyl przeglądowi kilku metod dotyczących: wyrówny
wania elementów oobitalnych sztucznych satelitów Ziemi, triangulacji sa
telitarnej (wykorzystania synchronicznych fotograficzmych obserwacji 
sZJtucznyoh satehtów Ziemi), wyznaczeniu ok;resu satelity dla celów ba
dania gęstości i zmian gęstości górnych warstw atmosfery. Problemom 
związanym z badaniem pola grawitacyjnego Ziemi za pomocą sztucz-

l 
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ny·ch sa1!elitów poświęcił referat dr inż. Ja n u :s z Z i e l i ń s 'ki (Foli
technika Warszawska). 

Jedynym referatem poświęOOIIlym wyłącZlnie własnym opracowaniom 
by l refe•rat dr M a c i e j a B i e l i ck i e g o (Uniwersytet Warsza:wski), 
problematyką swą wykraczający daleko poza ramy jedynie mechani•ki 
nieba. Dotyczył on zagadnień wyznaczenia i udziału dokładności wszel
kich obserwacji dla ·kon:Lron1taoji teorii z doświadczeniem. 

Dr S t a n i s l a w G ą ska (Uniwe11sytet M. Kopernika w Toruniu) 
poświęcił swe wystąpienie ,rozwiązaniom periodycZIDym w mechanice 
nieba, ujmując problem w dwóc!h punlktach: zna[ezienie lkJryt·eriów istnie
nia voZJwiązania periodycZID.ego danego układu równań oraz znalezienie 
formuł przedstawiających to wZIWiązanie. 

I wresz.cie na zakończenie Kolokwium p110f. dr S t e f a n W i er :z b i ń
s ki (Uniwersytet Wrocławski) referatem pt. "Wspól:cZJeSille problemy me, 
chaniki nieba" dokonał jak gdylby podsUiffiowania obrad, omawiając .k;rót
ko szereg najbardziej dziś .aktualnych zadań mechaniki nieba. Na tym 
tle wyrnienil ponad•to te pvablemy mechaniki nieba, którymi zajmują 
się obecnie astronomowie •polscy. 

Kończąc sprawozdanie z trzy.d:niowych rozmów trzydziestu kilku osób 
o mechanice nieba niech mi wolno będzie wy.razić nadzieję, iż zapocząt
kowane tą pierwszą 'konferencją kontakty będą inspirowały dalszą wspól
ną wymianę poglądów. 

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI 

PRZEMOWIENIE PROF. DR W. ZONNA 

Wydaje się, lZ konferencja, w której mam zaszczyt uczesrtmiczyć, jest 
pierwszą, jeś'li nie w dziejach as•tl10Domii polskiej, to przynajmniej 
w dzieja·ch Folskiego Towarzystwa Astrunomicz:r.te.go, które liczy sobie 
przeszlo cZJterdzieści lat. W programach zjaZJdów i sympoz.jów tej orga
nizacji, c21ęsto zdarzały się tematy z mechaniki nieba, nigdy jednak nie 
mieliśmy zebrania, czy konferencji poświ·ęconej wyłącZlnie tej dyscypłi
nie naukowej. Nie dziwilibylśrny się ~ale gdylby s:zJl:o o jakąś zupełnie 
nową gałąź astronomii: radioastranomię czy as.tl10Domię ".rakietową". Me
chanika nieba jest natomiast w pewnym sensie "pniem" astvonomii. Jest 
najstarszą dys.cypliną as•tronomiczną i stąd to za:s~oczenie i optymistycz
ne zdziwienie. 

D2lisiej·sze zdarzenie jest poniekąd potWii.erdzeniem [pewnej myśli G. K. 
C h e s t e •r t o n .a: " .. . Istnieje pewne prawo zapi:sane w najbardziej ukry
tej księdze życia. Możesz oglądać jakąś rzecz dziewięćset dziewięćdzie
siąt dziewięć razy i nic nie zamąci tweg:o spokoju; kiedy j·edna:k spoj
rzysz na nią po raz tysiączny, gmzi d straszliwe niebe:zpieczeństwo, że 
zobaczysz ją po raz pierwszy." 

Co sprawiło, że mechanika nieba przeżywa u mas swoisty renesans? 
Może szY'bki •mzwój technikd rakietowej w polączeniu z rozwojem :ma
szyn liczących? Być może też warunki, jakie ml:odym uczonym dało 
to coś, co nazywamy (niektórzy z · odcieniem pogardy) Folską Ludo·wą? 
Czy wreszcie .pojawienie się entuzja:zJmu wśród tych wszys1!kich, 1'którzy 
w tej chwili moich sl:ów słuchają? 

EntuzjaZiffi jednostki, jest "podstawowym kwantem działania" zarów
no w nauce jak i w życiu społecznym. Można owymi 'kwantami tak, 
czy inacrej pokiemwać; można je skupiać, można je vozpraszać. Bez 
nich jednak nioc nigdy się nie uda, w żadnym kiraju i w żadnym ustro
ju. Dlatego .tak wysoko podnosz.ę entuzjazm w uczestnikach dzisiejszej 
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konferencji i życzę im, aby ów entuzjazm nigdy się nie rozproszył. Aby 
sluzył ku .pozytkowi tej najstarszej i jednocześnie najmłodszej nauki 
jaką jest meohanika nieba. 

PRZEMOWIENIE PROF. DR M. KAMIE~"SKIEGO 

Witam i pozdrawiam was Koleżanki i Koledzy i cieszę się bardzo, 
że mogę brać udział w tym Kolokwium w dziedzinie mechaniki nie
bios. Tym bardziej się cieszę, że jak to mo2ma widzieć z tych prac w tej 
dziedzinie, które już wydrukowaliśmy, które są w druku, które będzie
cie tutaj referowali - można z tego wszystlkiego widzieć - że to wasze 
prace przekreśliły ponure przepowiednie M a u ryc e g o Rudzki e g o. 
Maurycy Rudziki był profesorem astronomii Uniwersytetu Jagiellońskie
go na początku obecnego stulecia oraz dyrektorem Obserwatorium Kra
kowSikiego. Napisał s:rereg podręc:zmików. W swoim dwutomowym pod
ręczniku Astronomia Teoretyczna wylicza we wstępie różne działy astro
nomii, pokrótce je omawia, a o mechanice niebios tak się wyraził: "Ta 
gałąź astronomii skazana jest na uschnięcie". Otóż w owych czasach, 
przeszło 60 lat temu, mogło ITZeczywiście tak się wydawać, jeżeli patr:reć 
na tę gałęź powierzchownie. Ale wewnętrznie ona tętniła życiem i kie
dy przyszedł czas, to na tej gałęzi ukazały się wspaniałe kwiaty. Te 
kwiaty to są te piękne prace, które panie ... koleżanki i koledzy już wy
drukowaliście, lub o których dzisiaj będzie tutaj mowa. Otóż mam na
dzieję, że z tych kwiatów powstaną wspaniale owoce - co ja mówię 
powstaną, kiedy one już !powstały. Bo oto między innymi na tej gałęzi 
widzę pew:ne odgałęzienie i <tam są trzy komety: kometa Wolf I, kometa 
Kopff i kometa Grigg--Skjellerup. Dlatego wspominam o tych kometach, 
że gdyby nie was:re dokładne prace to one byłyby zagubione, tak jak 
caly szereg innych !komet okresowych. Bo przeszlo 400fo ich zostało zagu
bionych dzięki niedbałemu badaniu tych komet. Wyrażam więc życze
nie, że kiedy po siedmiu latach w roku 1973 będziemy obchodzić w Pol
sce 500 lat od roku urodzin Kopernika i 1kiedy w Polsce będzie obiTa
dowala Międzynarodowa Unia Astronomiczna to wówczas koledzy nasi 
zagraniczni, którzy tutaj przyjadą i ujrzą te wspaniale owoce, wynikłe 
Z tych kwiatów, powiedzą "}es astronomes ipOlQIIlaiS ont beaucoup a de
clarer", czego wam - i tych wspaniałych owoców, i takiego podziwu 
zagranicZI11ych astronomów - bardzo serxiecznie życzę. 

OBSERWACJE 

REKTYFIKOWANE ZDJĘCIE KRATERU HEWELIUSZ 

K rater noszący nazwisko Ja n a H e w e l i u s z a ma 118 km 
średnicy i jest największym "polskim" kraterem na Księ

życu (Banachiewicz ma 92 km, Kopernik 90 km, Witelo 56 km, 
Dembawski 40 km, a Lubieniecki "tylko" 37 km). Mimo jednak 
dużych rozmiarów nie przedstawia się on z Ziemi tak wspa
niale jak krater Kopernik, gdyż w długości selenograficznej jest 
zniekształcony skrótem perspektywicznym. Leży wprawdzie 
tuż przy równiku, ale jednocześnie bardzo blisko zachodniego 
brzegu tarczy Księżyca (współrzę-dne selenograficzne: 67° 44' 
długości zachodniej i 2° 20' szerokości północnej) i dlatego 
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z Ziemi widzimy go w postaci silnie spłaszczonej elipsy. 
Rzeczywisty kształt krateru Heweliusza można zobaczyć do

piero na rektyfikowanym, czyli "lotniczym" zdjęciu tej okolicy 
Księżyca. Zdjęcie takie otrzymałem za pomocą powiększalnika 
fotograficznego Krokus i obiektywu Industar 4 (ogniskowa 
21 cm). Do rektyfikowania wykorzystałem piękne zdjęcie, 
które wykonano w obserwatorium na Pic du Midi w Pirene
jach. Negatywowy obraz tego zdjęcia rzutowałem powiększal
nikiem na odpowiednio położony papier światłoczuły. W cza
sie naświetlania papier światłoczuły był w szerokości seleno
graficznej położony prostopadle do osi optycznej powiększal
nika, ale w długości selenegraficznej został nachylony pod 
kątem 67° (odpowiada to długości selenegraficznej krateru). 

W ten sposób otrzymałem rektyfikowane zdjęcie krateru He
weliusz, na którym w przybliżeniu ma on już kształt kolisty. 
W jego wnętrzu widzimy izolowany masyw górski i wybie
gającą z pod niego w kierunku południowo-wschodnim dużą 
szczelinę. Ponadto na dnie krateru oraz na otaczającym go l 
wale górskim znajduje się szereg małych kraterów. Na po-
łudniu krater Heweliusz graniczy się z kraterem Lohrmann · 
o średnicy 38 km, a na północy z kraterem Cavalerius 63 km 
(w pobliżu tego krateru wylądowała Łuna-9). 

Oczywiste jest, że opisaną powyżej metodą można rektyfi
kować tylko zdjęcia pojedynczych kraterów. Chociaż i w tym 
przypadku zdjęcie takie nie oddaje wiernie rzeczywistości, 
gdyż część obrazu położona podczas naświetlania bliżej obiek
tywu powiększalnika ma nieco inną skalę niż część obrazu 
leżąca dalej od niego. Zdjęcia większych obszarów byłyby 
jeszcze bardziej zniekształcone - bo Księżyc jest kulą i pa
pierowi światłoczułemu należałoby nadać kształt sferyczny. 
Z tego też powodu rektyfikuje się je zupełnie innym sposobem 
(Urania, 1964, nr 11, Str. 309). STANISŁAW R. BRZOSTKIEWlCZ 

TO I OWO 

Kopernik na rysunku Jana Matejki 
Nie wszystkim zapewne wiadomo, że Jan M a t ej k o jest autorem 

nie tylko znanego obrazu rpt. Kopernik w swojej pracowni, ale również 
rysunku przedstawiającego popiersie wielkiego astronoma. Rysunek wy
konany zostal w r. 1873 na podstawie drzeworytu T. S t i m m er a, 
o czym świadczy bardzo duże <podobieństwo obu wizerunków Koperni
ka (włosy, oczy, nos, usta, ubiór i nawęt układ pos,taai astronoma). 
Z rysunku Matejki wykonana była przez A. R e g u l s k i e g o kopia 
drzeworyLnicza o rozmiarach 430 X 345 mm, !którą wydano w r. 1873 jako 
premię dla czytelników Tygodnika Ilustrowanego. 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ 
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KALENDARZYK HISTORYCZNY 

27 października 1941 r. zmarł Lucjan Grabowski 

Prof. Lucjan Gr a b o w s lk i urodził się 19 maja 1871 !I". w Tarnowie. 
Studia astronomic=e odbył w Kralkowie, Bann i w Monachium, gdzie 
uzyskał doktorat astronomii. W latach 1901-1902 pracowal w Obser
watorium Pul1kowskim, a w latach 1907-1908 w Instytucie Geodezyj
nym w Poc:ulamie. W r. 1909 został mianowany profesorem astronomii 
na Folitechnice Lwowskiej oraz kierownikiem Obserwatorium Astrono
micZiilo-Meteorologicznego i Stacji Sejsmograficznej. W latae!h 1939-1941 
pracę naukową kontynuował w Ukraińskim Instytucie Folitechnicznym 
we Lwowie, który powstal w miejsce dawniejszej politechniki. W r. 1941 
Lwów został zajęty przez najeźdźców hitlerowskich i na zarządzenie 
prof. Kurta W a l t e r a z Poc:ulamu, okupacyjnego Jruratora astronomii 
w Polsce, obserwatorium Folitechniki l.Jwowskiej uległo likwidacji. Wów
czas prof. Grabowski został odsunięty od pracy naukowej i pozbawiony 
środków utrzymania. Zmarł we Lwowie w wielku 70 lat. 

Możliwości badań nauikowych w obserwatorium Folitechniki Lwow
skiej były bardro małe, gdyż obserwatorium miało bardzo skromne wy
posażenie (rekalkltor o średnicy 12 •cm). Mimo to prof. Gratbowski wolał 
·uruchomić systematyczne obserwacje, przede wszystkim wizualne po
miary jaśniejszych planetoid i ·komet, obserwacje zalkryć gwia:ul przez 
Księżyc oraz zaćmień Słońca i Księżyca. Jego dorobek naukowy obej
muje kilkadziesiąt prac z zakresu astronomii sferycznej, geodezji wyż
szej i kartografii, które .pubiJ.ikowane były w czasopismach krajowych 
i zagranicznych. Był on również wybitnym pedagogiem i w okresie swej 
długolemiej działalności wytksztalcil wielu polskich geodetów. Prof. Gra
bowski był czlonkiem szeregu towarzystJw naukowych, a w r. 1939 mia
nowano go "doktorem honoris causa" Folitechniki Warszawskiej. 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Październik 1966 r. 

Rankiem nad wschodnim horyzontem widoczna jest jeszcze Wenus, 
błyszcząca jako gwiazda około -3.4 wielkości. Nad ranem też widoczny 
jest Mars jako czerwona gwiazdka około +2 wielkości w gwiazdozbio
rze Lwa oraz także w Lwie trudny do odszukania gołym okiem Uran. 

Prawie całą noc widoczny jest Saturn jako gwiazda pierwszej wiel
kości na granicy gwia:ulozbiorów Ryb i Wodnika oraz Jowisz ja.lro jasna 
gwiazda w gwiazdozbiorze Raka. Jowisza warto obserwować przez lunetę 
lub dobrą lornetkę, a to ze względu na ciekawe zjawiska w układzie 
jego czterech galileuszowych księżyców (dokładne momenty tych zja
wisk podajemy w tekście KalendarzY'ka). Porostale planety są niewi
doczne ze względu na bliskie sąsiedztwo Słońca na niebie. 

Za pomocą lunet mo:ż.erny też poszukiwać dwóch planetoid około 
8 wielkości: Ceres w gwiazdozbiorze Bliźniąt i Fallas w gwiazdozbiorze 
Wieloryba. Obie planetki są pierwszymi planetoidami odkrytymi w na
szym układzie słonecznym i należą do czterech najjaśniejszych i naj
większych obiektów tego •typu, których dziś znamy już tysiące. 
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ld3h Merkury w niewidocznym złączeniu ze Spilką, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdo:zJbiorze Parmy, z;waną inaczej Klooem Panny. Wie
czorem o 20h23m obserwujemy pooząrtelk zaćmienia l kSiężyca Jowisza; 
księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety w odległości równej prawie 
proan.ieniowi tarczy od jej lewego 'brzegu {patrząc przez lunetę odwra
cającą). 

2d Wieerorem obserwujemy koniec wędrówlki l księż)"ca i jego cienia 
na tle tarczy Jowisza. Cień schodzi z taJrczy planety o 20hOm, a sam 
księżyc kończy swoje przejście o 211112m. 

3d O lh25m obserwujemy początek zaćmienia 3 księżyca Jowisza; jest 
to jeden z trzech klsiężyców widocznych w tY'ffi czasie z lewej strony 
tarczy p~anety. 

3/4d Po pólnocy nastąpi początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza 
(o Oh49111). 

5d7h Planetoida Pal'las znajdzie się w przecirwstawieniu ze Słońcem. 
Wieczorem obserwujemy przejście 2 księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza: cień pojawia się na tarczy planety o 18h58m, a księżyc 2 znika 
na jej tle o 2lh24m; cień kończy swą wędrówkę o 2lh48m, a !księżyc 
o 24hl6lll. 

6d Teg;o wiecz;ora zaraz po wschodzie Jowisza dostrzeżemy na jego 
tarczy plamkę cienia jego 4 księżyca (widoc:zma do 2lh42m). Warto za
uważyć, że od wielu miesięcy nie mogliśmy olbserworwać z Ziemi żad
nych sZiCzególnych zjawisk z;wiązanych z 4 księżycem, takie lbylo bowiem 
wzajemne położenie w przestrzeni Jowisza, Ziemi i Słońca. Tego też 
wiecwra na tle tarczy Jowisza przechodzi \księżyc 3 i kończy swe przej
ście o 23h:nm. 

8dl9h Jowisz w złączeniu z Księżycem. O 22hl6m początek zaćmienia 
l księżyca Jowisza. 

gd 1h29m He'liograficzna dlugooć środka tarczy Słońca wynooi 0°; jest 
to początelk 1513 rotacji Słońca wg Carringtona. Wiecz;ooom po tarczy 
Jowisza wędruje księżyc l i jego cień; obserwujemy koniec przejścia: 
o 211154m cienia księżyca, o 23h8m samego \księżyca. 

10<1 16h Zlączenie Marsa z Księżycem. 
Ud 5h Obserwujemy Marsa w złączeniu z Regulusem, rgwiazdą pierw

szej wielkości w gwiaZidoZJbiorze Lwa. 
12tl 5h Uran w złączeniu z Księżycem. 
12/13d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. 

O 2lh33m pojawia srię cień księżyca 2, o Oh4m sam księżyc roz;poczyna 
przejście, o Oh23m cień opuszcza tarczę planety, a o 2h55nt \księżyc koń
czy swoje przejście. 

13/14d Obserwujemy koniec przejścia cienia (o 22h48m) i początek 
przejścia (o Oh29lll) 3 księżyca Jowisza na tarczy .planety. 

14d 22.b6m Koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza przez ~tarczę planety. 
15d 17h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
15/16d O OhlOm dbserwujemy rpocząJtelk zaćmienia l :księżyca Jowisza. 
16d 8h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
16/17d Księżyc l i jego cień p~rzechodzą po tarczy Jowisza. Począrt;ek 

przejścia cienia o 21h32m, księżyca o 221147m; koniec wędrówki cienia 
o 23h47m, \księżyca o lh3m. 

20/2ld Od 23h22m do 2h47m cień księżyca 3 wędruje po rtarczy Jowisza. 
21/22d O Oh42m obserwujemy koniec zalkrycia 2 księżyca Jowisza. 
22d 13h Merkury w niewidocznym złączeniu z Neptunem. 
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23<1 22h Słońce wstępuje w znak Niedzwiadka; jego długość ekliptycz
na wynosi wówczas 210°. 

23/24d Księżyc 4 oraz księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy 
Jowisza. O 23h25m na tarczy planety pojawia się cień księżyca l. W cza
sie wędrówki 1plamki cienia do brzegu tarczy zJbliżają się dwa księżyce: 
księżyc 4, kltóry znika na jej tle o 231152m i księżyc l, znikający 
o 241141m. Cień księżyca l wędruje do lh4lm, księżyce l i 4 kolejno do 
21157m i do 4hJm. 

25<1 2211 Saturn w złączeniu z KsiężY'cern. 
26<1 17h Melikury w naj!Wi.ększym wschodnim odchyleniu od Słońca 

(24°); pomimo to jego położenie na niebie jest takie, że zachodzi niemal 
równocześnie ze Słońcem i jest wobec tego niewidoczny. 

29<1 Półcieniowe zaćmienie Księżyca niewidoczne w Polsce. Zaćmienie 
widoczne będzie na Oceanie Spokojnym, w Ameryce, w Australii oraz 
we Wschodniej Azji i na AntarkJtydzie. 

31<1 Warto obsel"'Wować wieerorem Jowisza, robaczymy bowiem ko
lejno: o 221125m początek zaćmienia l księżyca, o 221127111 zakrycie 3 księ
życa i o 23h42m koniec zaćmienia 4 księżyca; ten ostatni księżyc pojawi 
się nagle z cienia planety w znacznej odległości od lewego brzegu jej 
tarczy (około 2 średnice tarczy). 

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

D a t a 

19 6"6 
IX 28 
X 8 

18 
28 

XI 8 

Data 

l 
p 

1966 

o 
X l +26.04 

3 +26.16 
5 +26.25 
7 +26.31 
9 +26.34 

11 +26.30 
13 +26.32 
15 +26.27 

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. mlnkm j. a. mln km j. a. 
0.719 107.6 1.677 250.9 1.628 243.5 2.202 
0.720 107.7 1.694 253.4 1.636 244.7 2.142 
0.721 107.8 1.705 255.1 1.643,245. 7 2.075 
0.722 108.0 1.712 256.1 1.649 246.7 2.003 
0.724 108.2 1.714 256.4 1.654 247.5 1.925 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l 
Data l 
1966 

p 
l Bo l 

o o o o 
+6.70 99.25 X 17 +26.18 +5.68 

6.60 72.86 19 +26.06 +5.52 
+6.48 46.47 21 +25.91 +5.36 
+6.37 20.08 23 +25.74 +5.18 
+6.24 363.70 26 +25.52 +6.00 
+6.11 327.32 27 +26.28 !4.82 
+5.97 300.93 29 +26.01 4.62 
+5.83 274.55 31 +24.71 4.42 

mlnkm 
329 4 
32D.4 
31D.4 
299 6 
288.0 

Lo 

o 
248.17 
221.79 
195.41 
169.04 
142.66 
116.28 

89.91 
63.53 

P - kąt odchylenia os! obrotu Słońca mierzony od pólnocnego wierzchołka 
tarczy <+ na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość 1 długość środka tarczy. 
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Październik 1966 r. PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1966 

IX 28 
X 8 

18 
28 

IX 28 
X 8 

18 
28 

1h czasu l 
środk.-europ. 

Warszawa 

a l a l wsch. l zach. 

h m 
13 06 
14 02 
14 54 
15 40 

MERKURY 
o 

- 7.0 
-13.7 
-19.0 
-22.6 

hm 
6 52 
7 45 
8 30 
9 00 

Niewidoczny. 

9 35 
9 59 

lO 22 
lO 45 

MARS 

+15.7 l 21 
+13.7 117 
+11.7 112 
+ 9.6 l 06 

hm 
17 38 
17 17 
16 58 
16 39 

16 08 
15 40 
15 13 
14 46 

Widoczny w ostatnich godzinach 
nocy w gwiazdozbiorze Lwa (oko
ło + 1.8 wielkości). 

SATURN 

IX 18,2351 ~-3.7117571 X 8 23 45 -4.3 16 35 
28 23 41 -4.8 15 15 

5 21 
3 53 
2 28 

IX 20 
X 10 

30 

I.X 22 
X 2 

12 
22 

XI l 

Widoczny prawie całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Ryb i Wod
nika (około +l wielk. gwiazd.). 

h m 
15 12.3 
15 14.6 
15 17.4 

Niewidoczny. 

l w połud. 
NEPTUN 

o 
-16 07 1 

-1617 
-16 28 

h m 
14 52 
13 36 
12 20 

PLANETOIDA l CERES 

6 04.6 
613.7 
6 21.0 
6 26.1 
6 28.7 

+2116 
+2134 
+2153 
+2216 
+2243 

5 48 
5 08 
4 35 
4 Ol 
3 24 

Około 8 wielk. gwiazd. Widoczna 
w drugiej polowie nocy w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt. 

l h czasu l 
środk.-europ. 

Warszawa 

a l wsch. l zach. 

hm 
1139 
12 24 
13 10 
13 57 

WENUS 
o + 3.9 

-1.1 
- 6.1 
-10.8 

hm 
4 30 
4 59 
5 32 
6 05 

hm 
17 08 
16 47 
16 28 
16 09 

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

8 09 
8 15 
8 20 
8 24 

JOWISZ 

+20 3 23 22 
+20.1 22 49 
+19.8 2217 
+19.6 21 43 

15 12 
14 37 
14 Ol 
13 23 

Widoczny prawie całą noc jako 
jasna gwiazda około -1.7 wielko
ści w gwiazdozbiorze Raka. 

URAN 

11 261 +4.5 l 4 52 117 36 
11 30 +4.0 3 39 16 19 
11 34 +3.6 2 27 15 03 

Widoczny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Lwa (5.8 wielk. gwiazd.). 

a Iw połud. 
PLUTON 

h m s 
1140 22 
11 43 02 
11 45 27 

Niewidoczny. 

o l 
+17 43~51 
+17 30.5 
+17 22.0 

h m 
11 22 
lO 06 
8 49 

PLANETOIDA 2 PALLAS 

120.9 
114.2 
l 06.6 
o 58.8 
051.8 

- 929 
-1215 
-14 51 
-17 06 
-18 52 

o 55 
o 09 

23 18 
22 31 
21 44 

Około 8.7 wielk. gwiazd. Widocz
na przez całą noc w gwiazdozbio
rze Wieloryba. Opozycja 11 paź
dziernika. 

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



Październik 1966 r. sr..o!Q'cE 

1h czasu 
Szczecin Poznań Wrocław 

Data środk . -eur op. 

r. czasu l (il 
l ~ wsch. l zach. wsch. l zach. wsch.l zach. 

m hm o hm hm hm hm hm hm 
IX 28 + 9.1 1216 - 1.8 5 58 17 47 5 47 17 37 547 17 37 
X 8 +12.2 12 53 - 5.6 612 17 23 6 04 17 14 6 03 17 15 

18 +14.6 13 29 - 9.4 6 34 17 00 6 22 16 51 6 20 16 54 
28 +16.1 14 07 -12.9 6 52 16 38 6 40 16 31 6 37 16 34 

XI 7 +16.3 14 461-16.1 7 12 16 19 6 58 16 13 6 54 16 17 

KSIĘZYC 

l h czasu 1h czasu 
Data środk . - euro p . 

Warszawa 
Data środk . -europ. 

Warszawa 

(il l 3 wsch. l zach. (il l 3 wsch.l zach. 

h m o hm hm hm o hm hm 
X l l 23 + 6.4 17 58 7 12 Xll 10 26 +15.1 l 27 16 18 

2 2 07 + 11.6 18 11 8 23 12 1122 t 8.9 2 59 16 33 
3 2 53 + 16.5 18 28 9 38 13 12 16 2.2 4 31 16 48 
4 3 42 + 20.8 18 50 10 55 14 1310 - 4.7 6 02 17 02 
5 4 35 +24.1 19 23 12 10 15 14 04 -11.3 7 33 17 19 
6 5 30 + 26.4 20 08 13 20 16 15 00 -17.2 9 05 17 41 
7 6 29 +27.3 2111 14 20 17 15 57 -21.9 10 33 18 08 
8 7 29 +26.6 22 29 15 04 18 16 56 -25.2 11 53 18 46 
9 8 30 + 24.2 23 56 15 37 19 17 55 - 27.0 12 59 19 37 

10 9 29 + 20.3 - 16 00 20 18 53 -27.2 1350 20 39 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

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

hm hm hm 
5 41 17 30 5 35 
5 59 17 05 5 50 
619 16 41 6 06 
6 38 16 19 6 23 
6 58 15 59 6 39 

1h czasu 

Data środk.-europ. 

(il l ~ 

hm o 
121 19 49 -26.0 

22 20 42 -23.6 
23 2132 -20.2 
24 22 19 -15.9 
25 23 03 -11.2 
26 23 47 - 6.0 
27 o 29 - 0.6 
28 112 + 4.9 
29 l 55 + 10.3 
30 2 41 + 15.3 
31 3 30 19.8 

hm hm 
17 26 5 31 
17 04 5 48 
16 44 6 05 
16 25 6 23 
16 08 6 42 

wars zawa 

wsch. l zach. 

hm hm 
14 24 21 51 
14 49 23 04 
15 08 -
15 22 o 171 
15 34 129, 
15 44 2 39, 
15 55 3 491 
16 06 4 59 
16 19 6 12 
16 34 7 27 
16 55 8 44 

hm h m hm hm hm 
17 21 5 27 17 18 5 23 17 12 
16 58 5 42 16 56 5 40 16 48 
16 36 5 58 16 36 5 58 16 25 
16 16 615 16 17 6 17 16 04 
15 57 6 31 16 00 6 36 15 45 

Fazy Księżyca 

Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostat nia kw. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Najm. X 13 4 
Najw. X 25 11 

d h 

IX 29 18 
X 7 14 
X 14 5 
X 21 7 
X2911 

XI 5 23 

l 
Srednica 
tarczy 

33~3 
29.5 



CONTENTS 
K. Ziolkowski: What is meoha/Illics of 

the sky? 
G. Sitarski: Planets - gravd.tation 

traJI>s for oomets. 
Current events: Automatlon o:f orbit 

accounts in Poland - Re-found little 
planet - Satelllite accounts of the PAN 
Account Centre - The Kopff oomet 
approaches the Jove - The ,.true" 
oroLt of the Spenr oomet - Origlns of 
the comets Wolf-1 and Barnard-3. 

Meetings and conferences. 
Observatlons. 
Hlstorical calendar. 
Astronomlcal calendar. 

CO~EPJKAHHE 
K. 3HonKoBCKJdl:: '!To 3TO TaKoe, Me

xaHHKa He6a? 
r. CHTapCKHli:: rrnaHeTbi - rpaBHTa

'-IHWHbie nOBYWKH nnaHeT. 
XpOHHKa: ABTOMaT>t3a'-1Hll op6>t-

TpanhHbiX Bbl'łHCneHHH B 110nbwe. -
OTKPhiTa nnaHeTKa. - CaTenarapHbte 
pacąeTbi Bhi'łHCnHTenhHOro I:(eHTpa 
11AH. - 11pH6nmKeHHll KOMeTbi Koną>
ą>a K IOnnTepy. - ,.Hacrollwall" op6n
Ta KOMeTbi Cneppa. - rrponcxO)ł(,lleHHe 
KoMeT Bonh<P-1 H BapHap.z~-3. 

KOHQ>epeH'-IHH H C"be3,liLI. 
Ha6mo,lleHnll. 
HCTOpU'łeCKHH KaneH,llap'łHK, 
ACTpOJIOMlf'IHLIH Kanelł,llapb, 

ADRESY ODDZIAŁOW PTMA 
Biała Podlaska -

Kultury. 
Powiatowy Dom Krosno n/W. - ul. Nowotki l I p. 

Białystok - ul. Kilińskiego JJ, Za
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"Rektyfikowane" zdjęcie krateru H e w e l i u s z, wykonane przez St. R. Brzost
kiewicza na podstawie zdjęcia, zamieszczonego na drugiej stronie okladki. Taki 
wygląd mial by krater, gdyby polożony byt w środkowych partiach tarczy Księ
życa. 

czwarta strona okladki: Reprodukcja drzeworytnicza (A. Regulski) portretu Ko
pernika, wykonanego przez Jana Matejkę (patrz str. 298). 
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Brzegowa cz<:ść Wielkiej Mglawicy Andromedy na zdjęciach negatywowych o róż
nych kontrastach (do notatki na str. 327). Fot.: J . Klepe!lta. 

Pierwsza strona okladkt: Galaktyka spiralna M 33 w gwiazdozbiorze Trójkąta na 
kliszy z dnia 12 września 1958 r. eksponowanej w ciągu 30 minut w Obserwatorium 
Haute Provence (Francja) za pomocą kamery o średnicy obiektywu 193 cm. 
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SPIS TRESCI 

Maria Karpowicz - Pierwszy kata
log gromad galaMyk. 

Aleksander Kuśnierz Program 
Kosmos. 

Konrad Rudnicki Najslabsza 
zmienna zaćmieniowa w obszarze polar
nym naszej Galaktyki. 

Obserwacje: Pochodnie słoneczne -
jako indeks aktywności Słońca - Ob
serwacje gwiazdy zmiennej VV Cephei. 

Poradnik obserwatora: Księżyc przez 
lornetkę (2). 

Kronika: Badania astronomiczne 
z Gemini-10 - Surveyor-1 ponownie 
rozpoczął pracę - Konferencja na te
mat lotu na Marsa - Wielka protube
rancja na Słońcu - "Korona" Wielkiej 
Mgławicy Andromedy - Gwiazda, któ
ra przestała być cefeidą. 

Z korespondencji. 
Kronika historyczna: Dzieje przekła

dów polskich "De Revolutionibus". 
Kalendarzyk historyczny - Jan Bro

żek (ur. l.XI.1'585). 
Kalenda~rzyk astronomiczny. 

ZARZĄD GLOWNY PTMA, Kraków, 
Solskiego 30/8, tel. 538-92, konto PKO 
I OM w Krakowie Nr 4-9-5227. Biuro 
czynne od 8 do 15, w soboty do 13. 

P r o w a d z i my s p r z e d aż i w y
s y l k ę: M. Mazur - ATLAS NIEBA, 
PZWS 1963, 80 zl; J. Pagaczewski -
NIEBO PRZEZ LORNETKĘ, PTMA 
1947, 6 zl; A. Rybarski - TELESKOP 
ZWIERCIADLANY W WYKONANIU 
AMATORSKIM, PZWS. 1958, 3 zl; E. 
Rybka - PRZESTRZEIQ" KOSMICZNA 
A CZLOWIEK, PAN, 1966, 3 zl; A. Sło
wik, M. Mazur- OBROTOWA MAPA 
NIEBA, PTMA 1965, 25 zl, z wysyłką 
30 zl (dla członków 5 zl zniżki). 

N a wstępie o dwóch 
pracach astronomów Ob
serwatorium Uniwersytetu 
Warszawskiego wykona
nych w czasie pobytu 
w największych obserwa
toriach świata - na Mt. 
Wilson i Palomar: Dr MA
RIA KARPOWICZ P.isze 
o wielkim katalogu zawie
rającym 30 000 galaktyk 
i 10 000 gromad galaktycz
nych oraz Dr KONRAD 
RUDNICKI o odkryciu sła
bej gwiazdy zmiennej za
ćmieniowej w naszej Ga
laktyce. 

W dziale "Obserwacje" 
publikujemy wyniki prac 
członków PTMA. Dla mi
łośników dysponujących 
małymi lunetami lub lor
netkami podajemy drugi 
odcinek przewodnika "Księ
życ przez lornetkę". 

Zwracamy również uwa
gę na ciekawy artykuł Prof. 
Dra MICHAŁA KAMIEN

' SKIEGO o przekładach 
polskich "De Revolutioni
bus". 

W dniach 5 i 6 listopada , 
odbędzie się Walne Zebra
nie Delegatów PTMA w 
Planetarium w Chorzowie. 
Otwarcie zebrania o godz. 
10-tej. Oprócz czynności 
statutowych (sprawozdania, 
wybory Władz T-wa) przed
lożony będzie projekt no
wego statutu. Wygłoszone 
będą referaty naukowe 
m. in.: Prof. Dr J. Mergen
talera - "Aktywność Słoń
ca w świetle najnowszych 
badań" oraz Doc. Dr M. 
Bielickiego - "Obserwa
cje sztucznych satelitów 
Ziemi, ich użyteczność 
i wykorzystanie". W czasie 
zebrania zwiedzanie Plane
tarium i wystawy "Materia 
meteorytowa". 

Dane o uczestnictwie 
w oddziałach PTMA. 



306 URANIA 

MARIA KARPOWICZ - Warszawa 

PIERWSZY KATALOG GROMAD GALAKTYK 

N aukowcy prowadzący badania w jakimkolwiek dziale 
astronomii często posługują się katalogami. Ten typ pu

blikacji astronomicznych znany jest od najdawniejszych cza
sów. Do dzisiejszego dnia opublikowano wiele katalogów za
wierających spisy pewnych obiektów (przeważnie gwiazd) 
i dane dotyczące przeważnie ich położenia na niebie (współ
rzędnych), jasności, przynależności widmowej, paralaks, ru
chów itp. cech, które dostępne są badaniom wszelkiego rodza
ju. Katalogi, których zestawienie pochłania wiele lat żmudnej 
pracy, są następnie niezbędne przy wszelkiego rodzaju bada
niach astronomicznych typu statystycznego, oraz bardzo są 
pomocne, a w wielu przypadkach niezbędne, gdy chodzi o po
równanie własnych wyn~ków z wynrkami otrzymanymi kilka
dziesiąt lub nawet kirkaset lat wcześniej przez innych bada
czy. Można byłoby przytoczyć z hi'storii astronomii wiele przy
kładó\v, w których katalogi pomogły wykryć rozmaite zjawi
ska, jak np. ruch precesyjny Ziemi, ruchy gwiazd w prze
strzeni, zjawisko aberracji światła gwiazd, prawidłowości ru
chów gwiaZ'd w przestrzeni, które doprowadziły do wykrycia 
ruchów obrotowych w naszej Galaktyce. Przykładów odkryć 
astronomicznych dokonanych na podstawie katalogów jest 
mnóstwo i trudno je nawet wszystkie wyliczyć jak również 
przewidzieć przyszłe. Katalogi zatem, które same 'w sobie nie 
są pracą twórczą czy też odkrywczą, posiadają ogromne zna
czenie dla badań aS'tronomicznych i są niezbędne do budowy 
naszej wiedzy o otaczającym nas wszechświecie. 

Katalogi, lub spisy kompilowane w ubiegłych wiekach, do
tyczyły przeważnie obiektów, które obecnie nazywamy obiek
tami bliskimi, tworzącymi nasz układ galaktyczny, chociaż 
istniały próby zestawienia spisu obiektów, naogół nie wcho
dz.ących w skład Galaktyki (np. znany katalog NGC czyli New 
General Catalogue). 

W dzisiejszych czasach zestawia się również rozmaite kata
logi. Jednym z najciekawszych, ja!k dotąd pierwszym i jedy
nym tego rodzaju jest katalog, !który pdwstaje obecnie w la
boratorium pozagalaktycznym dr Fritza Zwicky'ego, w obser
watoriach na górze Wilsona i Palomarze. 

Prace nad zestawieniem katalogu prowadzi się od kilku lat. 

~------------------~----------~----~------------------
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Jest to ogromne dzieło, przewidziane na 6 tomów i zawierać 
będzie galaktyki i gromady galaktyk, jakie można widzieć na 
kliszach 48-calowej kamery Schmidta w obserwatorium na 
górze Palomar. 

Prof. dr Fritz Z w i ck y, jeden z najwybitniejszych 
astronomów 'współczesnych, pracuje od blisko 40 lat w naj
większych obserwatoriach ~iata na górze Wilsona i Faloma
rze w Kaliforni. Prace dr Zwicky'ego obejmują szeroki wa
chlarz zagadnień współczesnej astr~momii i astrofizyki. 

Obecnie zainteresowania dr Zwicky'ego ogniskują się na za
gadnieniach astronomii, którą przyjęto nazywać astronomią 
pozagalaktyczną, ze względu na badania obiektów z poza 
naszego układu galaktycznego - galaktyk i gromad galaktyk. 

Do niedawna astronomowie posługiwali się (w badaniach 
pozagalaktycznych) katalogiem galaktyk, wspomnianym wy
żej NGC, oraz uzupełnieniem do niego- Index Catalogue (IC), 
gdzie galaktyjki ułożone są według wzrastających wzniesień 
prostych. Katalog ten, zestawiony na podstawie wizualnych 
obserwacji, zawierający 1killka tysięcy obiektów, jest już obec
nie przestarzały, niekompletny, posiada wiele nieścisiości 
i jawnych błędów. Obejmuje wszelkie obiekty, które wizual
nie wydawały się nie być gwiazdami. Włączono więc do niego 
również mgławice galaktyczne, planetarne i nawet komety. 
Posiada częste błędy we współrzędnych, opisy obiektów są 
nieja'Sne, niecharakterystyczne i niekiedy obecnie już nieak
tualne, utrudniające rozpoznanie. Wiele obiektów powtarza 
się, niektóre zaś (nawet dość jasne) zostały pominięte. Kata
logi NGC oraz IC nie zawierają zupełnie gromad galaktyrk, 
które w czasach zestawiania katalogów nie były jeszcze znane. 

Katalog galaktyk i gromad 21wicky'ego jest i długi C'zas 
będzie, jedynym dziełem tego typu ze względu na zasięg, wy
czerpujące dane, jakie zawiera i oryginalny układ. Oparty 
jest na oryginalnych fotografiach, jakie otrzymano z pomocą 
48-calowej kamery Schmidta na Palomarze. Metoda fotogra
ficzna zestawienia katalogu posiada wyższość nad poprzednimi 
metodami, wizualnymi, gdyż pozwala na wielokrotne spraw
dzenie pomiarów w laboratorium, w warunkach wygodnych, 
co znacznie zmniejsza możliwość omyłek. 

Z oryginalnych 'klisz o wymiarach 35X35 cm zrobiono od
bitki fotograficzne i wiele obserwatoriów świata ma możność 
korzystania z nich. Jest to znany Palomars"/Qi Atlas Nieba 
(Palomar Sky Atlas). Zdjęcia obejmują całe północne niebo 
i część nieba południowego, jaka dostępna jest obserwacjom 
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z Palomaru. Każdy wycinek nieba o wymiarach kątowych 
6°X 6° został sfotografowany dwukrotnie: raz na kliszy nie
barwoczułej, drugi raz na - panchromatycznej z filtrem, 
przepuszczającym promienie czerwone. W ten sposób całe pół
nocne niebo sfotografowano w promieniach niebieskich i czer
wonych. 

Olbrzymi materiał obserwacyjny, jakim jest około 2000 
klisz, stanowi prawdziwą kopalnię dla badań wszelkiego ro
dzaju, zwłaszcza - badań pozagalaktycznych. 
Układ katalogu Zwicky'cgo jest oryginalny, nie konwencjo

nalny. Sześć tomów pokrywać będzie całe niebo północne: 
od -3° do +90 ° deklinacji. Strefy, jakie obejmują poszcze
gólne tomy przedstawione są schematycznie na rysunku l. 

Dla galaktyk wybrano, jako graniczną jasność 15.7 wielko
ści gwiazdowej dlatego po pierwsze, aby mieć pewność, iż 
wejdą do niego wszys~ie galaktyki do wielkości gwiazdowej 
15.5, a po drugie - iż do tej granicznej wielkości możliwy 
jest pomiar jasności na filmach, otrzymywanych z pomocą 
18-calowej kamery Schmidta t. zw. metodą "schraffiert". 

Przy pracach nad zestawieniem tego katalogu najtrud
niejszym problemem jest ocenianie jasności poszczególnych 
galaktyk. Wyznac·zenie jasności galaktyk (podstawowy pro
blem w astronomii pozagalaktycznej) sprawia wiele kłopotów 
astronomom. Trudność polega na tym, że nie ma, jak dotąd, 
wystarczająco dobrego sposobu oceny ich jasności. Obiekty te 
na kliszach przedstawiają się najczęściej w postaci małych 
plamek o nierównomiernej jasności i nieostrych brzegach. Nie 
można porównywać ich z gwiazdami, które mają wygląd 
prawidłowych kropek o równomiernej jasności powierzchnio
wej. Jeśli idzie o wyznaczanie jasności całkowitej poszczegól
nych jasnych galaktyk, stosuje się metody mikrofotometrycz
ne lub fotoelektryczne, które jednak, jako niezmiernie czaso
chłonne i żmudne, zupełnie się nie nadają przy tego rodzaju 
pracach, gdzie w grę wchodzi kilkadziesiąt tysięcy obiektów. 
Należało zwrócić się do metod, które we względnie krótkim 
czasie mogłyby dać wyniki z dokładnością do 0.1 wielkości 
gwiazdowej. 
Najodpowiedniejszą metodą wyznaczania jasności galaktyk 

przy zestawianiu katalogu okazała się metoda "schraffiert", 
przy której kaseta z kliszą lub filmem posiada mechanizm 
przesuwający ją w sposób równomierny. Otrzymuje się w wy
niku na zdjęciach obrazy gwiazd w postaci małych kwadra
tów. Podobne kwadraty dają również obrazy galaktyk. Obiek-
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ty te zatem można między sobą porównywać pod względem 
jasności, porównując zaczernienia kwadratów dawanych przez 
gwiazdy i galaktyki. 
Drugą trudnością przy ocenie jasności galaktyk jest brak 

na niebie ·wystarczającej ilości wzorców, tzn. gwiazd, których 
jasności byłyby znane. Chodzi w tym wypadku o wzorce, któ
re znajdawałyby się na całym niebie i były możliwie jedno
rodne. 

Te dwa powody: konieczność masowej oceny jasności i sto
sowania jednorodnych wzorców jasności zdecydowały, że foto
metrię galaktyk wykonuje ·się na filmach 18-calowej, a nie na 
oryginalnych kliszach 48-calowej kamery Schmidta. 
Ocenę jasności tzn. fotometrię galaktyk opiera się na gwiaz

dach "wybranych pól" (Selected Area). Są to małe wycinki 
nieba (próbki) o wymiarach około 20'X20', rozrzucone rów
nomiernie na niebie, •W których wyznaczono możliwie dokład
nie jasności wszystkich gwiazd, typy widmowe, ruchy własne 
itp. Trudność polega na tym, że "wybrane pola" rozrzucone 
są dość rzadko na niebie i w pasie de'klinacji, w którym wy
stępują, zdarzają się przeciętnie na co trzeciej kliszy. Filmy 
o średnicy 9° obejmują większy wycinek nieba, niż klisze 
i zawierają część gwiazd i galaktyk z sąsiednich klisz. Przy 
użyciu filmów można było fotometrować obiekty znajdujące 
się na kliszach, na których nie ma "wybranych pól". Pomia
rów jasności dokonuje się z pomocą specjalnej skali, zrobio
nej na filmie drogą fotograficzną. Składa się ona z kwadratów 
(podobnych do kwadratów jakie otrzymuje się z gwiazd me
todą "schraffiert"), ułożonych w kolejności malejącego zaczer
nienia i ponumerowanych. Za pomocą tej skali porównuje się 
najpierw zaczernienia kwadratów, dawanych przez gwiazdy 
o znanych jasnościach (gwiazdy z "wybranych pól") z kwa
dratami skali. Wykres: numer kwadratu - jasność (wielkość 
gwiazdowa) dla gwiazd "wybranych pól", służy następnie do 
wyznaczania jasności badanych galaktyk, jeśli oceni się, który 
z kwadratów skali posiada to samo zaczernienie co i galakty
ka. W ten sposób ocenia się jasności badanych galaktyk, przez 
porównanie ich z gwiazdami, których jasności są wyznaczone 
bardzo dokładnie. Metoda ta prosta w teorii, nie jest tak pro
sta w zastosowaniu, wymaga bowiem szeregu poprawek i uzu
pełnień, jednakże przy dużej wprawie daje dość dobre wyni
ki. Oceny jasności sprawdzone na kilkudziesięciu obiektach 
o fotoelektrycznie wyznaczonych jasnościach wykazały zgod
ność do 0.1 wielkości gwiazdowej. 
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Oprócz jasnosc1 galaktyk katalog zawiera pozycje zarówno 
poszczególnych galaktyk, jak również - środków gromad. 
Każdy astronom w swej praktyce astronomicznej często ma 

do czynienia z koniecznością podania pozycji jakiegoś obiektu 
na niebie. Jeśli chodzi o pojedyncze obiekty (planetoidy lub 
komety) zwykle wyznacza się ją w nawiązaniu do gwiazd 
o znanych współrzędnych, robiąc pomiary mikrometrem, a na
stępnie za pomocą wzorów matematycznych wylicza się te 
współrzędne, jako pośrednie pomiędzy współrzędnymi zna
nych obiektów. Metod wyznaczania rachunkiem pozycji jest 
kilka, wszystkie one jednak są bardzo czasochłonne i przy pra
cach katalogowych - niewygodne. Wynaleziono więc bardzo 
pomysłowy i szybki sposób qkreślenia pozycji obiektów wcho
dzących do katalogu. Pomysł polega na tym, iż wydrukowano 
specjalną siatkę współrzędnych na arkuszach w skali odpowia
dającej skali klisz, tzn. na linii, która obrazuje równik nieba 
l o odpowiada około 6 cm. Siatka na papierze przypomina zu
pełnie siatkę geograficzną z równikiem, równoleżnikami (łu
kami kół) i liniami prostymi, które w siatce geograficznej 
przedstawiają południki. Na tak przygotowanym arkuszu na
nosi się najpierw kilka jaśniejszych gwiazd z katalogu Bossa 
(na rysunku są one oznaczone krzyżykami); nakłada się na
stępnie na arkusz kliszę, tak aby gwiazdy na arkuszu pokry
wały się z kilkoma gwiazdami na kliszy. Galaktyki odnale
zione na kliszy przypadają gdzieś na siatce współrzędnych. 
Odczytujemy ich współrzędne podobnie jak odczytujemy na 
mapie geograficznej szerokość i długość geograficzną jakie
goś miasta. W przypadku skali, jaką posiadają klisze 48-calo
wej kamery Schmidta, pozycje galaktyk możemy ocenić z do
kładnością do 0,1 minuty czasu we wzniesieniu prostym i l 
minuty łuku w deklinacji. 

Część katalogu dotycząca gromad galaktyk opracowywana 
jest przez dr Zwicky'ego osobiście (który kreśli kontury gro
mad na kliszach, zlicza galaktyki w gromadach itp.), ze wzglę
du na konieczność zachowania jednorodności. Informacje do
tyczące gromad zawierają: numer gromady na kliszy, współ
rzędne środka, populację, średnicę gromady i odległość. Śred
nica oznacza średnicę koła o powierzchni równej powierzchni 
gromady na kliszy, podana jest w katalogu w centymetrach. 
Odległości - oceniane są w przedziałach symbolicznej pręd
kości Vs ucieczki, opiera je dr Zwicky na wyglądzie gromady 
i umieszcza w pięciu klasach oznaczonych jako: 

r 
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Bliskie (Near) Vs ~ 15 000 km/sek 
Średnio odległe (MD) 15 000 km/sek < Vs ~ 30 000 km/sek 
Odległe (D) 30 000 lkm/sek <V s~ 45 000 km/sek 
Bardzo odległe (VD) 45 000 km/sek < v. ~ 60 000 km/sek 
Skrajnie odległe (ED) 60 000 km/sek < v. 
Dane dotyczące galaktyk opracowywane są (lub były) przez 

dr E. H e r z o g a, dr P. W i l d a, C h. K o v a l a i dr M. K a r
p o w i c z (autorkę niniejszego artykułu). 

Katalog galakty1k i gromad galaktyk posiada bardzo istotną 
cechę, wyróżniającą go spośród innych katalogów, a mianowi
cie: dla każdej kliszy podana jest schematyczna mapka z umie
szczonymi na niej gwiazdami odniesienia, galaktykami ozna
czonymi odpowiednimi symbolami (zależnie od jasności), oraz 
konturami gromad galaktyk. Mapki te mogą być bardzo po
mocne przy identyfikacji obiektów w przyszłych 'pracach 
astronomicznych i poza tym obecność ich czyni błędy pozycji 
galaktyk i gromad mniej prawdopodobne (patrz str. 312). 

Katalog opracowuje się bardzo starannie, szczególną uwagę 
zwraca się na dokładność pozycji. Większość galaktyk znala
zło się po raz pierwszy w spisie. Całość obejmie ponad 30 000 
galaktyk i około 
10 000 gromad galak
tyk. 

Praca nad zesta
wieniem jego jest 
bardzo żmudna i cza
sochłonna. Obecnie 
wyszły z druku tomy 
I, II i V, tom III jest 
już w druku, tomy 
IV i VI ukażą się 
prawdopodobnie w 
ciągu najbliższych 
dwóch lat. Należy 
spodziewać się, iż 
wiele pokoleń astro
nomów będzie ko
rzystać z katalogu 
przez wiele lat w 
pracach nad rozmai- Rys. 1. Plan katalogu. 
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tymi problemami astronomii pozagalaktycznej i z wielką ko
rzyścią dla nauki, tym bardziej iż dr Zwicky zamierza rozcią
gnąć opracowanie katalogu również i na południową półkulę 
nieba, która - jak dotąd - jest daleko mniej znana niż pół~ 
kula północna. 

~~ ~l 17 

6• 

A 
.Q 

·ł2'~--
. 

~J ~ 

A w 13ol 
00 A J +l li:> 

A 

E-- ~ R -W 
<a 

A A o + o o ~ 
o e_ o la 

• A t. o q • ~-o 

-::;+ A 
~ + 5 16 6 

- () \)" 
o •• • o o l! 

A 
170 6 l!i 

-2,_ ---. ot. 6 

l , A Q2 • ....____ l · -

., h~"'" ., .. .,. ~! " 17 

Rys. 2. Karta Katalogu galaktyk i gromad galaktyk (tom V, str. 66). 
Krzyżykami oznacwno gwiazdy odniesienia z katalogu Bossa, liniami 
oznaczono kontury gromad, symbolami galaktyki zależnie od wielkości 
fotograficznych (jasności) · w sposób następujący: 

• mp ~ 11.0 
• - 11.1 ~ mp ~ 12.0 
o - 12.1 ~mp ~ 13.0 

• 
o 
ó 

- 13.1 ~m p ~ 14.0 
- 14.1 ~ mp ~ 15.0 
- 15.1 ~m p~ 15.7 
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ALEKSANDER KUSNIERZ - Kraków 

PROGRAM ,,KOSMOS" 

0 d 16 marca 1962 r. co pewien czas prasa donosi o wystrze-
leniu sztucznego satelity pod nazwą "Kosmos" z kolejnym 

jego numerem. Do początku czerwca 1966 r. umieszczono na 
orbitach 120 satelitów tej serii. Przeglądając choćby pobież
nic wszystkie dotychczas umieszczone na orbitach "Kosmosy" 
łatwo stwierdzić, że wiele z nich wyróżnia się szczególnymi 
cechami i zadaniami, dla których zostały wprowadzone na 
orbity. Nie jest to więc seria technicznie bliźniaczych sateli
tów, jak np. znane swego czasu satelity USA: Explorer, Dis
coverer i inne podobne. 

Zgodnie z komunilkatem Agencji TASS z 16 marca 1962 r. 
zadaniem "Kosmosów" jest dostarczanie danych fizycznych 
z przestrzeni kosmicznej dla realizacji programu badań nau
kowych Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca 1964-65, 
co nie wyklucza prowadzenia tych badań przed i po zakończe
niu tego okresu, a to dla uzyskania pełnego obrazu stanu fi
zycznego przestrzeni w okresie cyklu aktywności Słońca. Raz 
po raz wykrywane są związki między cyklami aktywności 
Słońca, a różnymi zjawiskami w obrębie atmosfery, hydro
sfery, litosfery, czy nawet biosfery Ziemi. Dla przykładu moż
na wymienić wykryty niedawno związe~k między aktywnością 
Słońca i promieniotwórczym izotopem węgla (por. Urania 
nr 5 z 1966 r., str. 147, artykuł prof. dr J. Mergentalera). Je
śli cykle aktywności słonecznej ujawniają się wyraźnie w prze
biegu zjawisk geofizycznych i biologicznych na powierzchni 
Ziemi, otoczonej pancerzem atmosfery, to o ile silniej muszą 
one występować w przestrzeni ·kosmicznej, a szczególnie 
w obrębie pierścieni wzmożonej radiacji. Zjawiska na Słońcu 
odgrywają bardzo poważną rolę w kształtowaniu stanu fizycz
nego ziemskiej jonosfery, szczególnie stopnia jej jonizacji, 
co z kolei wpływa na warunki pracy telekomunikacji radio
wej. Dokładne więc poznanie, w sposób ciągły, a nie tylko 
fragmentaryczny stanu jonosfery pozwoli na właściwe kształ
towanie rozwoju techniki radiowej i telewizyjnej. 

O stopniowo wzrastającej intensywności tych badań świad
czy ilość "Kosmosów" wprowadzonych na orbity w poszcze
gólnych latach, a mianowicie: w r. 1962 i 1963 po 12 sateli
tów, w latach Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca: 
1964 - 27 satelitów, 1965 - 52 satelity (przeciętnie co ty
dzień l satelita), w dkresie 5 miesięcy 1966 r. 17 satelitów. 
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Bogactwo programu Kosmos przedstawił radziecki dzien
nik Trud z 18.12.65, podając następujące rodzaje badań: 

l. Struktury pola magnetycznego Ziemi do wysokości 
350 km, · 

2. Rozkładu natężenia radiacji w wewnętrznym pierścieniu, 
na wysokości 200- 300 km, ze szczególnym uwzględnieniem 
południowoatlantyckiej anomalii. 

3. Plazmy jonosferycznej. 
4. Procesów dynamicznych w jonosferze, na wysokości 250-

350 km. 
5. Parametrów orbit satelitów Kosmos i ich zmian wskutek 

oporu górnych warstw atmosfery. 
6. Nasilenia mikrometeorytów. Badania te mają znaczenie 

dla ustalenia wielkości "erozji" aparatów kosmicznych oraz 
opracowań z zakresu teorii pochodzenia i budowy planet. 

7. Bilansu cieplnego otoczenia Ziemi, dla opracowania pro
gnoz meteorologicznych. 

Niektóre satelity Kosmos posiadają 'wybitnie specjalistycz
ny charakter. Można tu wymienić np. Kosmos-92, umieszczo
ny na orbicie w październiku 1965 r., a stanowiący laborato
rium meteorologiczne. Dostarcza on wielu danych potrzebnych 
do wymiany informacji meteorologicznych między Akademią 
Nauk ZSRR, a amerykańską NASA. Podobną rolę wielkiego 
laboratorium, tym razem biologicznego odegrał Kosmos-110, 
krążący w okresie od 22 lutego do 16 marca 1966 r. po orbi
cie od 187 do 904 km. Podróżujące w tym satelicie 2 psy po
wróciły pomyślnie na Ziemię, gdzie przeprowadzono dokładne 
badania ich stanu. Według doniesień prasowych z maja br. 
u psów stwierdzono pewne odwodnienie organizmów, zmniej
szenie się masy mięśni, spadek ilości wapna. Przez l O dni po 
wylądowaniu psy poruszały się niepe'wnie. Zmiany stanu 
funkcjonalnego u psów niekoniecznie muszą się odnosić do 
człowieka, mogą jednak zachodzić pewne ogólne prawidłowo
ści. Oprócz psów w Kosmosie-110 podobnie jak w niektórych 
wcześniejszych satelitach znajdowały się szczepy drożdży, pre
paraty białek i próbki surowicy krwi. Być może satelita ten 
pełnił rolę zwiadowcy przed poważniejszymi lotami załogo
wymi. W zakresie lotów rozpoznawczych przed lotami zało
gowymi wykorzystane były "Kosmosy" już wcześniej. Wy
mownie świadczą o tym kształty orbit (w nawiasie podano 
perigeum i apogeum): 

Kosmos-47 z dnia 6 październi'ka 1964 r. (177-413 km), 
Waschad-l z dnia 12 października 1964 r. (178-408 km), 
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Kosmos-57 z dnia 22 lutego 1965 r. (175-512 km), 
Woschod-2 z dnia 18 marca 1965 r. (173-495 km). 
Rezultatem tych rekonesansów było odbycie lotu przez 

trzech kosmonautów w kabinie Woschod-1 bez ochronnych 
kombinezonów, oraz pierwsze opuszczenie kabiny Woschod-2 
przez A. Leonowa. Zastosowane do rekonesansu "Kosmosy" 
przebadały przypuszczalnie rozkład natężel"1 promieniowania 
na całej trasie projektowanych lotów załogowych. Z kolei 
Kosmos-41 z dnia 22 sierpnia 1964 r. można traktować jako 
zwiadowcę dla satelitów telekomunikacyjnych typu Mol
nia-1, które umieszczono na orbitach w dniach: 23 kwietnia 
1965 r., 14 październi'ka 1965 r. i 25 kwietnia 1966 r. Kosmos-
41 był umieszczony na wysokiej orbicie eliptycznej (perigeum 
394 km, apogeum 39855 km), charakterystycznej dla Mołnii, 
których apogea znajdują się na wysokości około 40 tys. km. 

Ta wielostronność zadań stawianych satelitom Kosmos 
świadczy wyraźnie o ich różnych charakterystykach technicz
nych oraz różnym wyposażeniu w aparaturę naukową. Uza
sadnione jest zatem twierdzenie, że nazwa Kosmos nie doty
czy określonej serii bliźniaczych satelitów, ale zakrojonego na 
szeroką skalę programu badań przestrzeni przed nową ofensy
wą ludzi w Kosmosie. 

KONRAD RUDNICKI 

NAJSLABSZA ZMIENNA ZACMIENIOWA 
W OBSZARZE POLARNYM NASZEJ GALAKTYKI 

P rzeglądając w archiwum Obserwatoriów Góry Wilsona 
i Falomaru serię klisz 125 cm teleskopu Schmidta (zdję

tą w związku z pewną supernową) znalazłem gwiazdę, ma
jącą na większości klisz wielkość fotowizualną 19m,o, a fo
tograficzną 18111 ,9. Ale na jednej z klisz, zdjętej 2 maja 1962 
roku, wielkość fotograficzna gwiazdy wynosiła 19m,5. Na na
stępnej kliszy, eksponowanej około godziny później, wielkość 
fotowizualna wynosiła aż 18m,8. Należy więc przypuszczać, że 
gwiazda ta jest zmienną zaćmieniową. Jeżeli tak, to jest fu 
najsłabsza gwiazda zaćmieniowa odkryta w obszarze polarnym 
naszej Galaktyki (słabsze odkrywano w kierunku centrum Ga
laktyki lub w innych galaktykach). 

Gwiazda jest o 69 stopni odległa na sferze niebieskiej od 
równika galaktycznego. Wobec znikomego blasku musi więc 
być bardzo odległa od płaszczyzny galaktycznej, albo posia

i dać niezmiernie dużą wielkość gwiazdową absolutną. W pierw-

/ 
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szym przypadku istnienie gwiazdy podwójnej zaćmieniowej 
w dużej odległości od płaszczyzny galaktycznej jest interesu
jące ze względu na zagadnienie pdwstawania par gwiazd. 
W drugim wypadku odkrycie mogłoby być interesujące ze 
względu na problemy dotyczące gwiazd-pigmejów. Gwiazdą 
tą wartoby się więc zająć. 

Pierwszym krokiem powinno być wyznaczenie okresu zmien
ności, co można wykonać fotograficznie na jednym z wielu 
większych teleskopów. Następnie można by myśleć o foto
elektrycznym przemierzeniu blasku gwiazdy w różnych fa
zach i obliczeniu stąd parametrów fizycznych obu jej skład
ników. Niestety, talkie obserwacje byłyby możliwe tylko na 
jednym z kilku największych teleskopów świata. Wątpliwe 
jednak, aby - wobec zatłoczenia tych teleskopów programa
mi obserwacji dotyczącymi najbardziej aktualnych problemów 
astronomii - dało się uzyskać na nich czas na tego rodzaju 
obserwacje. 

OBSERWACJE 
WACŁAW SZYMAlVSKI - Dąbrowa Górnicza 

POCHODNIE SŁONECZNE- JAKO INDEKS AKTYWNOSOI 
SŁOŃCA 

Z inicjatywy prof. dra J a n a M er g e n t a l er a w lipcu 
1960 roku rozpoczęto obserwacje pochodni fotosferycznych. 

N asilenie występowania pochodni oceniano według skali 5-
stopniowej (przy czym oceny dokonywano dla każdej z czterech 
ćwiartek tarczy słonecznej osobno): 

O - pochodnie niewidoczne 
l - jedna lub kilka słabych punktowych pochodni 
2 - większa ilość pochodni punktowych lub jedna nieduża 

włóknista 
3 - średnia ilość pochodni- jedna większa lub dwie śred

niej wielkości oraz kilka punktowych 
4 - duża ilość pochodni - dwie duże lub trzy średniej wiel

kości oraz kilka punktowych 
5 - bardzo duża ilość pochodni - kilka większych i średniej 

wielkości. 
Wobec liczenia pochodni osobno dla każdej ćwiartki, suma

ryczna miara nasilenia występowania pochodni była liczona 
w skali 20 stopniowej. Pozwalało to na odnotowanie nawet 
stosunkowo niewielkich zmian aktywności pochodniotwórczej 
Słońca. 
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Na rys. l podany jest wykres zmian nasilenia występo
wania pochodni (wg podanej wyżej skali) oraz zmian liczb 
Wolfa (R) w tym samym okresie. Jak widać w roku 1960 nie 
zaobserwowano większej ilości pochodni, niż w roku następnym, 
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co być może wynikało stąd, że obserwatorawie nie opanowali 
wtedy jeszcze w sposób dostateczny metod obserwacji. Nie jest 
jednak wykluczone, że zjawisko to było realne. 
Udział w obserwacjach brało czterech miłośników astronomii, 
którzy wykonali następujące ilości obserwacji w omawianym 
okresie, tzn. od lipca 1960 roku do września 1963 roku: 

M. Abramowicz - Gdańsk-Oliwa 24 obserwacji 
St. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza 
W. Szymański- Dąbrowa Górnicza 
J. Wieczorek - Grodziec 

412 
382 
284 

" 
" 
" 

Wszystkie obserwacje zostały przeliczone na jednolitą skalę 
przy pomocy obserwacji niżej podpisanego, mającego najdłuż
szy ciąg nieprzerwanych obserwacji. Współczynniki, przelicze
niowe poszczególnych autorów były następujące: 

M. Abramowicz 
St. Brzostkiewicz 
W. Szymański 
J. Wieczorek 

1960 1961 1962 1963 

1,00 
1,00 

1,20 
1,00 
1,07 

1,72 
1,00 
1,13 

0,93 
1,95 
1,00 
0,76 

W pracy niniejszej chodziło o liczbowe uchwycenie zmian na
silenia aktywności pochodniotwórczej Słońca oraz zbadanie 
związku pomiędzy nasileniem pochodni a liczbami W ol.fa. 

Celem zbadania związku pomiędzy względnymi liczbami na
silenia pochodni a względnymi liczbami Wolfa - wyliczono 
współczynniki korelacji pomiędzy tymi dwoma wielkościami. 
Współczynnik ten wypadł równy 

7" = 0,74 dla okresu 1961 I - 1963 VII 
oraz 

r = 0,62 dla okresu 1960 VII- 1963 VII 

a więc mniejszy, jeżcli uwzględnić całokształt obserwacji, także 
i te początkowe. 

Na rys. 2, przedstawiającym wykres zmian nasilenia pochodni 
na wschodniej i na zachodniej części tarczy słonecznej, rzuca się 
w oczy równoległość tych zmian. Jest to zrozumiałe, gdy weź
miemy pod uwagę stosunkowo długi czas istnienia pochodni, do
chodzący do kilku miesięcy. W wąskim przedziale około 40° 
w pobliżu brzegu zachodzi jakby kolejna rejestracja wszystkich 
powstających na powierzchni Słońca pochodni. Oczywiście na 
drugim brzegu Słońca wyniki obserwacji będą prawie t&kie 
same, tylko z pewnym opóźnieniem. 



RYS 2 

bcno'd 

1HO i96'1 .t!962 -196~ 
~U VJJI U lrt VI l.ł li ., V ~~ ~; '-' ·· j). ~ tl AU w lY " VJ .•• - ......... '1..11 

Rr5 3 

P2~ \C: 

~960 1H1 1562, 1%3 
0~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~

liS IV V \'J VII VII 11. l 11 ,\~ t Ut ł'J 't' \jl VII ~~~ •• VI V. U IJ ~ J 8 W bl Y W 'iP ~~ IJ J J.) n l 

s 

3 

2 

o 

c: 
::0 
;t> 
z 
...... 
;t> 

w -<C 



• 

320 URANIA 

Wykres zmian nasilenia pochodni dla północnej i południo
wej części tarczy Słońca, przedstawiony na rys. 3 wykazuje 
wyraźną asymetrię północ-południe. 

Jak wiemy, pochodnie fotosferyczne są pierwszym tworem 
zwiastującym powstanie aktywnego obszaru na powierzchni 
Słońca. W obszarze tym powstają później inne twory: plamy, 
rozbłyski, protuberancje itp. _ 

Proste rozumowanie wykazuje, że obserwacje pochodni sło
necznych prowadzone nawet na jednym brzegu tarczy Słońca 
umożliwią odnotowanie większej ilości aktywnych miejsc na 
powierzchni Słońca, niż obserwacja plam słonecznych. Załóżmy 
dla uproszczenia, że grupa plam wykształca się w każdej po
chodni powstałej na powierzchni Słońca. Oznaczymy: 

średni czas istnienia pochodni T 1 
średni czas istnienia odpowiedniej grupy plam T2 

ilość grup powstałych w ciągu jednego obrotu Słońca n 
liczba możliwych do odnotowania pochodni N1 

liczba możliwych do odnotowania grup plam N2 
obserwowany czas obrotu Słońca 27 dni 

Załóżmy także, że pochodnie słoneczne widoczne są w prze
dziale od ± 40° do ± 90° i że wszystkie grupy plam istniejące 
w przedziale od +90° do -90° od środkowego południka są 
możliwe do odnotowania. 

Ilość możliwych do odnotowania pochodni wyniesie: 

N = ~ [1oo· + T1 
• 36o·] 1 360° 27 

Ilość możliwych do odnotowania grup plam wyniesie: 

N. = 3;0 •. [1so· + ~; · a6o•J 
Stąd otrzymujemy 

N - N = n. [Tt_T•-~] 
l 

2 27 27 9 

Przyjmując, że pochodnie istnieją przynajmniej o dwa ty
godnie dłużej niż grupy plam, które wykształcają się na ich 
obszarze, czyli T1 - T 2 = 14, otrzymujemy po podstawieniu 
i przekształceniu: 

8 
Nt - N• =- ·n 

27 
albo 
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. Ponieważ liczbę N1 należy powiększyć o liczbę pochodni, 
w których plamy nie powstają, i które więc nie mogą być odno
towane przy obserwacjach plam słonecznych, zaś liczbę N 2 na
leży pomniejszyć o liczbę grup plam, które nie będą widoczne 
z powodu perspektywicznego zmniejszenia się ich powierzchni 
w odpowiedniej odległości od środkowego południka - więc 
obserwacje pochodni umożliwiają odnotowanie większej ilości 
aktywnych obszarów na powierzchni Słońca, niż obserwacja 
plam słonecznych. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każdy aktywny obszar na 
~ powierzchni Słońca uwidacznia się powstaniem pochodni, w któ
rej nie zawsze dochodzi do wykształcenia się grupy plam, to 
możemy dojść do wniosku, że odpowiednio liczbowo ujęte po
chodnie mogą być dobrym miernikiem aktywności Słońca. 
Wskazuje na to również wysoka wartość współczynnika kore
lacji pochodnie - plamy. 
Reasumując można powiedzieć, że obserwacje pochodni sło

necznych prowadzone i notowane w sposób zastosowany przez 
obserwatorów Słońca prowadzących obserwacje dla Katedry 
Heliofizyki we Wrocławiu, ujmują w prawidłowy sposób zmia
ny nasilenia występywania pochodni fotosferycznych, a obli
czone względne liczby nasilenia. pochodni mogą być pełnowarto
ściowym i równorzędnym indeksem aktywności Słońca obok 
względnych liczb Wolfa oraz dziennych wartości powierzchni 
plam. 

Na zakończenie pragnę podziękować prof. dr J. Mergentale
rowi za umożliwienie mi wykonania obliczeń i udostępnienie 
obserwacji dokonanych przez innych obserwatorów. 

ANDRZEJ BISKUPSKI - L 6 d ź 

OBSERWACJE GWIAZDY ZMIENNEJ VV CEPHEI 

O tej osobliwej gwieździe pisaliśmy szczegółowo znacznie 
wcześniej (Urania, 1960, nr 9, str. 275-277). W tym 

miejscu przypomnijmy jedynie, że VV Cep jest układem po
dwójnym zaćmieniowym o okresie 20 lat (dokładnie: 7430d), 
złożonym z gwiazdy gorącej typu widmowego B9 i gwiazdy 
zimnej typu M2. Dotychczas obserwowano dwa zaćmienia: 
pierwsze - w latach 1936-1937, drugie - w latach 1956-
1957. Przebieg zaćmienia tej gwiazdy jest w zasadzie ta'ki jak 
dla innych gwiazd zaćmieniowych typu Algola - z tym, że 
występuje tu stosunkowo długie zaćmienie całkowite (dające 
na wykresie tzw. "płaskie dno", trwające ponad 400 dni), 



322 URANIA 

a poza zaćmieniami - i także podczas płaskiego dna - blask 
gwiazdy nie jest stały, co świadczy o tym, że obydwa skład
niki układu (a co najmniej jeden z nich) są gwiazdami zmien
nymi pulsującymi. Właśnie z tych powodów dokonywanie 
obserwacji VV Cephei ma sens także poza zaćmieniami. Może 
warto w tym miejscu dodać, że zanim zauważono pierwsze 
zaćmienie gwiazda VV Cep była znana jako gwiazda fizycznie 
zmienna i obserwowana ze względu na nieregularne zmiany 
blasku z amplitudą rzędu 0,2-0.4 wielkości gwiazdowej, 
w granicach 5111 .2-5m.7; (por. M. Z v er e v - "Trudy Gosu
darstvennogo Astronomiczeskogo Instituta im P. K. Sztern
berga", tom VIII, Moskwa 1936, str. 91-92). 

Członkowie Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA obserwowali 
gwiazdę VV Cep w latach 1954-1962 gromadząc łącznie obfi
ty materiał obserwacyjny w postaci 1017 wizualnych ocen 
blasku. Obserwowały następujące osoby: Andrzej B isk u p
ski (363 obserwacje), Jerzy Er d m a n (29 obs.), Henryk 
Kaczmarek (176 obs.), Zygmunt Ki e ń ć (204 obs.), Zbi
gniew W i e c z orek (5 obs.), Leon W o h l f e i l (208 obs.) 
i Andrzej Wrób l e w ski (32 obserwacje). Ocen dokonywano 
metodą Błażko-Nijlanda, przy użyciu gwiazd porównawczych 
podanych w książce P. P. P ar e n a g o i B. W. Kuk ark i
n a - Pieremiennyje zwiozdy i sposoby ich nabliudie'fl,ija, 
Moskwa-Leningrad 1947 - uzupełnionych o gwiazdy: ksi Cep 
(4'11 .40) i 9 Cep (411 '.87). 

Autor niniejszej notatki po wyeliminowaniu systematycz
nych błędów (położenia i barwy) uzyskał wykres zmian bla
sku VV Cep w jednolitym systemie fotometrycznym (patrz 
załączony rysunek). Punkty na wykresie są puktarni średni
mi 20-dniowymi i składają się na nie pojedyncze obserwacje 
w liczbie od kilku do kilkudziesięciu ocen. 

Jak się należało spodziewać zaobserwowane zaćmienie VV 
Cep w dziedzinie wizualnej okazało się mało efektowne (b. 
płytkie); amplituda zaćmienia wyniosła tylko om.23 - średni 
blask maksymalny (poza zaćmieniem): 5111 .39, minimalny (pła
skie dno): 5m.62. Środek całkowitego zaćmienia przypadł na 
moment: 

Minimum = J. D. 2435975. 
Widoczne na wykresie wahania blasku podczas płaskiego 

dna pochodzą wyłącznie od składnika czerwonego M (w tym 
czasie bowiem składnik niebieski B jest całkowicie przesło
nięty przez składnik M). Fluktuacje są zupełnie wyraźne, ich 
amplituda wahała się w granicach: om.1-0m.24. Warto zauwa-
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zyc, że poza zaćmieniem, kiedy obserwujemy łączny blask 
obydwu składników układu, niekiedy zmiany odbywały się 
z większą amplitudą, a mianowicie: od 0"\1 do 0"'.32 (przy 
czym amplitudę om.3 zaobserwowano trzykrotnie, około mo
mentów J. D. 2436510 i 2437650 oraz 2437955). Efekt ten daje 
się łatwo wytłumaczyć, przyjmując, że na zasadnicze waha
nia blasku składnika M nakładają się również wahania blasku 
składnika B, dające ową nadwyżkę amplitudy o wielkości 
0111 .08 - a więc, jeżeli się przyjmie, że nie tylko składnik M 
jest gwiazdą zmienną pulsującą, ale także jest taką gwiazdą 
składnik B, co zresztą ma pokrycie w obserwowanych zmia
nach blasku przeprowadzanych osobno w tych dwóch dzie
dzinach widma, które są reprezentatywne dla każdego ze 
składników (por. Urania. 5/1958, s. 149-150). 

5,5 

5.7 

2435500 700 900 2436100 300 
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W czasie płaskiego dna 'wyznaczono następujące momenty 
maksymalnego i minimalnego blasku składnika M: 

Maksima blasku Minima blasku 

J . D. 2435 850 (5ID.58) 2435 800 (51ll.68) 
35 935 (5ID.52) 35 885 (5ID.66) 
36 065 (5ID.50) 35 995 (51ll.66) 
36 170: (5ID.64)*) 36135 (501 .71) 

*) maksimum to jest mało wyraźne ze względu na to, że wystąpiło 
tuż przed momentem trzeciego kontaktu, przez co gałąź zstępująca tego 
ma:ksimum jest zniekształcona gałęzią wstępującą zaćmienia 'głównel?/O. 

Należy jeszcze dodać, że wystąpiło też wyraźne maksimum 
blasku (odnoszące się zapewne do składnika M) około momen
tu J. D. 2435730, ale przypadło jednak na krótko przed pła
skim dnem i dlatego nie figuruje ono w powyższym wykazie. 

Poza minimum głównym wyznaczono 11 momentów maksy
malnego i 11 momentów minimalnego blasku. Wyniki podane 
są w poniższej tabeli: 

Ma'ksima blasku 

J. D. 2435 550 
36400 
36 570 
36 735 
36 865 
37 075 
37 215 
37 375 
37 520 
37 710 

> 37 975 

(5JTI .33) 
(5.39) 
(5.26) 
(5.38) 
(5.33) 
(5.34) *) 
(5.26) 
(5.28) *) 
(5.35) 
(5.14) 

(> 5.29) ***) 

Minima blasku 

2435 475 (5ID.51) 
36 350 (5.48) 
36 470 (5.57) 
36 655 (5.45) 
36 800 (5.50) 
36 950 (5.50) 
37 170 (5.36) *) 
37 325 : (5.30) **) 
37 415 (5.42) 
37 580 (5.44) 

> 37 925 (> 5.58) ***) 
*) mało wyraźne; **) b. mało wyraźne; ***) na PQdstawie gałęzi wstę

pującej . 

W zakończeniu podamy jeszcze jedną uwagę. Podczas pła
skiego dna zmiany blasku składnika M można by scharakte
ryzować średnim okresem zmian o długości ok. UOd, natomiast 
poza zaćmieniem zmiany blasku dają się scharakteryzować 
okresem średnim wyraźnie dłuższym o wartości ok. 160<1. Mo
że także to wydłużenie średniego okresu należałoby tak wy
jaśniać, jak fakt zwiększenia się amplitudy fluktuacji obser
wowanych poza minimum głównym. 
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PORADNIK OBSERWATORA 
ANDRZEJ MARKS - Warszawa 

' 
KSIĘZYC PRZEZ LORNETKĘ (2) 

WYGLĄD KSIĘZYCA W 4,8 DOB PO NOWIU 1 

W 4,8 dób po nowiu można oczywiście nadal obserwować 
obiekty widoczne w 3 doby po nowiu, będą one jednak 

inaczej już oświetlone. Prócz tego stają się wówczas widoczne 
następujące wyróżniające się obiekty: W pobliżu północnego 
(górnego) krańca sierpa Księżyca widoczny jest na terminato
rze krater A t l a s. Ma on średnicę 88 km i wał o wysokości 
3300 m na północy a niższy na wschodzie i zachodzie. Dalej 
na linii terminatora wyróżnia się krater C e p h e u s o śred
nicy 45 km z wałem o wysokości 2700 m w części północno
-wschodniej i płaskim dnem. Niedaleko krateru Cepheus wi
doczny jest krater Frank l i n, mający średnicę 54 km i wał 
o wysokości 2400 m. Na południe od tych kraterów powierzch
nia Księżyca ma bardzo urozmaiconą rzeźbę, ale nie ma tam 
efektownych kraterów. Wyraźnie widoczny krater znajduje 
się na linii terminatora dopiero na zachód od północnego 
krańca Morza Przesileń. Ma on nazwę M a c rob i u s, śred
nicę 67 km i wał o wysokości 3900 m na wschodzie. Do wschod
niej części wału tego krateru przylega krater T i s ser a n d. 
Na zachód od Morza Przesileń znajduje się mały krater Pro
e l u s o średnicy 29 km z wałem o wysokości 2400 m, wyróż
niający się tym, że otoczony jest jasnymi smugami. Krater ten 
znajduje się na wschodnim obrzeżu Błota Snów (Palus Somnii). 
Posuwając się dalej na południe wzdłuż terminatora widać 
krater T ar u n t i u s o średnicy 61 km z wałem o wysokości 
1050 m, mający wklęsłe dno. Krater ten znajduje się w po
bliżu północnego obrzeża M o r z a Ż y z n oś c i (Mare Foe
cunditatis) - nieregularnej równiny o powierzchni mniej 
więcej 410 000 km 2• Na zachodnim obrzeżu morza na linii ter
minatora widoczne są następujące kratery: Krater G o c l e
n i u s o średnicy 51 km z wałem wysokim na wschodzie 
1500 m, krater C o l o m b o o średnicy 80 km z kraterem 
Colombo A o średnicy 40 km przyległym do północno zachod
niej części wału, krater S a n t b e c h o średnicy 70 km z wa
łem o wysokości aż 4500 m na wschodzie i 3000 m na zacho
dzie. Dalej na linii terminatora wyróżnia się nie zaznaczony na 
szkicu krater R e i c h e n b a c h, znajdujący się na zachód 
od krateru S t e v i n u s. Ma on średnicę 48 km i wał o wy-

1) patrz trzecia strona okladki. 
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sokości 3600 m. (Na półn.oc od niego na linii terminatora wi
doczne są przyległe do siebie kratery Rekhenbach A i B). 
Posuwając się dalej wzdłuż terminatora ku dolnemu końcowi 
sierpa Księżyca dostrzeżemy krater Rh e i t a o średnicy 67 km 
z wałem o wysokości 4200 m. Od krateru tego ciągnie się na 
południo-wschód D o l i n a Rh e i ty (Rheita Valley) o sze
rokości do 24 km i długości 184 km. Na południe od krateru 
Rheita widoczne są stykające się ze sobą kratery S t e i n h e i l 
z wałem o wysokości 3300 m i nieco mniejszy krater W a t t. 
Jeszcze dalej na południe widoczny jest nieregularny krater 
B i e l a o średnicy 74 km z wałem o wysokości 2700 m. W po
łudniowej części sierpa Księżyca w 5 dób po nowiu widać na 
ciemnej stronie terminatora wiele infiltrujących szczytów, wi
docznych jako jasne punkty. Są to wierzchołki górskie, któ
rych podstawy znajdują się jeszcze w cieniu, a wierzchołki 
są już oświetlone przez wschodzące Słońce. 

KRONIKA 
Badania astronomiczne z Gemini-10 

Do zadań kosmonautów amerykańskich Johna Younga i Michaela Col
linsa, stanowiących załogę statku kosmicznego Gemini-10, należało mię
dzy innymi wykonanie badań promieniowania nadfioletowego, wysyla
negó przez gorące gwiazdy: a. Vir, (3 Cru, 'A Sco, y Vel. Promieniowania 
te praktycznie nie docierają do powierzchni Ziemi gdyż zatrzymuje je 
ozonosfera. Collins posłużył się w tym celu specjalną wysokiej jakości 
kamerą fotograficzną z filmem o szerokości 70 mm i wykonywal fotogra
fie poprzez otwarty właz kabiny. Podejrzewa się, że wymienione gwiazdy 
mogą być bardzo młode. Kosmonauta wypróbował także klisze uczulone 
na promieniowanie: czerwone, żółte, niebieskie i "szare" w celu stwier
dzenia na których z nich najlepiej jest odfotografowywać różne zjawiska 
(np. światło zodiakalne czy tęczową aureolę w pobliżu horyzontu Ziemi). 

ANDRZEJ MARKS 

Surveyor-1 ponownie rozpoczął pracę 
Jak wiadomo amerykański aparat kosmiczny Surveyor-1 (Mierniczy 1), 

który pomyślnie wylądowal w planowanym rejonie księżycowego Oceanu 
Burz (Oceanus Procellarum) w dniu 2 czerwca 1966 r., przesłał do dnia 
14 czerwca 10 335 obrazów 'powierzchni Księżyca, po czym jednak prze
stał działać na skutek nastania w miejscu jego pobytu nocy, w wyniku 
czego umieszczone na nim fotoogniwa słoneczne przestały dostarczać 
energię elektryczną. Po trwającej przeszlo dwa tygodnie nocy uczeni ame
l'}"kańscy podjęli jednak próbę ponownego uruchomienia urządzeń apa
ratu kosmicznego nie licząc jednak zbytnio na sukces w przypuszczeniu, 
że niska temperatura (około -160°C) uszkodziła delikatne przyrządy elek
tronowe aparatu kosmicznego. Nieoczekiwanie jednak po pierwszych 
trwających 2 godziny nieudanych próbach w dniu 6 lipca w godzinach 
popoludniowych ośrodkowi łączności kosmicznej w Canberra w Australii 
udało się nawiązać łączność radiową z aparatem kosmicznym, a w dniu 
7 czerwca aparat przesłał na Ziemię do ośrodka łączności w Goldstone 
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w Kalifornii 24 obra~y powierzchni Księżyca. Obrazy te nie były co praw
da zbyt wyraźne ze względu na to, że w czasie ich przekazywania kraj
obraz Księżyca był oświetlony przez Słońce pionowo z góry, toteż po 
20 minutach urządzenie obserwacyjne aparatu kosmicznego wyłączono. 

Chociaż jednak wynik naukowy eksperymentu nie był duży to jednalt 
mial on olbrzymie znaczenie techniczne, ponieważ wykazał nieoczekiwa
nie dużą wytrzymałość i sprawność urządzeń obserwacyjnych aparatu 
kosmicznego Surveyor-1. 

Nadmienić wypada, iż tego ty.pu urządzenia obserwacyjne, działające 
wiele miesięcy a tymbardziej lat będą mogły wykryć ewentualne zmiany 
mikrorzeźby powierzchni Księżyca. 

Próby z uruchamianiem urządzeń Surveyora-1 mają być kontynuowane. 
ANDRZEJ MARKS 

Konferencja na temat lotu na Marsa 
W dniach 28-30 marca 1966 r. odbyła się w Baltimore (St. Zj. AP.) 

konferencja naukowa na temat różnych problemów związanych z lotami 
na planetę Mars bezzałogowych i załogowych urządzeń kosmicznych. Na 
konferencji tej omawiano zagadnienia techniczne, biomedyczne i nau
kowe. Ogółem wygloszono na niej 30 referatów naukowych. 

ANDRZEJ MARKS 

Wielka protuberancja na Słońcu 
W dniu 11 lipca 1965 r. doszło na Słońcu do gigantycznej eksplozji 

materii gazowej. Cały przebieg tego wspaniałego zjawiska został sfoto
grafowany za pomocą koronografu Ludowego Oooerwatorium w Pradze. 
Dokonał tego J ó z e f K l e p e s t a, od którego właśnie otrzymałem po
wyższą informację i piękne zdjęcia (str. 4 okładki.). 

Protuberancję obserwowano już w godzinach rannych, lecz wórwczas 
była ona jeszcze mała i spokojna. Dopiero w •godzinach przedpołudnio
wych nastąpił gwałtowny ruch materii ku górze z szybkością około 
400 km/sek. Po osiągnięciu maksymalnej wysokości (około 195 000 km) 
wierzchołek protuberancji zaczął wirować. Jednocześnie jednak protube
rancja rozprężała się, zmniejszając w ten sposób swą jasność. Jaśniejsze 
włókna zostały od niej oderwane i przez dłuższy czas poruszały się 
w cl).romosferze słonecznej. st. R. BRZOSTKIEWICZ 

"Korona" Wielkiej Mgławicy Andromedy 
Wielka Mgławica Andromedy (NGC 224) jest bardzo podobna do 

Drogi Mlecznej i to nie tylko pod względem kształtu, ale również pod 
względem rozmiarów i zawartości gwiazd. W zawilej strukturze ramion 
galakty!ki odkryto około 250 gromad kulistych, wiele gwiazd nowych 
oraz ciemne i jasne mgławice. W stosunku do naszego układu planetar
nego jest ona nachylona o około 75°, dlatego też szczegóły brzegowe 
galaktyki oglądamy w Skrócie i zniekształcone. Jednak zdjęcia odpo
wiednio długo eksponowane poik.a:wją, że brzegi galaktyki NGC 224 nie 
są ostro zakończone, lecz mają charakter korony. Widzimy tam zbioro
wiska gwiazd, będących najprawdopodobniej jądrami obłoków gazo
wych. 

J. Kle p e s t a z Pragi pokusił się, procesem negatywowym od
dzielić półcień na zdjęciu Wielkiej Mgławicy Andromedy i wyizolo
wać jej części brzegowe 1). W ten sposób można było stwierdzić, że ga-

1) patrz druga strona okładki bieżącego numeru. 
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laiktyka NGC 224 otocz,ona jest koroną, !która sięga aż do galaktyki 
NGC 221 (towarzysz Wielkiej Mgławicy Andromedy). Podobne zjawisko 
dbserwujemy również w naszej Galaktyce (np. w gwiazdozbiorze Łabę
dzia). O ile jednak koronę galaktyki NGC 224 oglądamy z zewnątrz, to 
koronę Drogi Mlecznej możemy obserwować tylko z jej wnętrza. 

St. R . -BRZOSTKIEWICZ 

Gwiazda, która przestała być cefeidą 
Współczesne teorie zmian blasku klasy gwiazd zmiennych zwanych 

cefeidami biorąc pod uwagę znane fakty obserwacyjne głoszą, że zmiany 
są wywołane pulsacjami gwiazd. Pulsacje mają powstawać w trakcie 
ewolucji tych gwiazd i następnie zanikać. Ze względu na wielkie ilości 
energii zawartej w pulsacji, czas takiego zaniku powinien według tych 
teorii liczyć się tysiącami lub dziesiątkami tysięcy lat. 

Zupełną niespodziankę zgotowała astronomom gwiazda 8 wielkości 
RU Camelopardalis, znana i często obserwowana jeszcze w XIX wieku 
i uważana za typową cefeidę drugiej populacji o regularnym okresie 
zmian blasku wynoszącym nieco ponad 22 dni, choć posiadającą pewne 
osobliwości widmowe. Po roku 1956 w zmiany blasku zaczęły się wkradać 
nieregularności. Obserwacje wykonane w latach następnych dawały bądź 
mniejszą amplitudę zmian blasku, bądź inne odchylenia, które usiłowano 
tłumaczyć zmianami okresu pulsacji. Ostatnie bardzo dokładne obser
wacje fotoelektryczne wykonane przez D e m er s a i F er m i e 'g o 
w Obserwatorium Dawida Dunlapa w ciągu 1964-1966 wykazały, że 
w miejsce dawnych regularnych zmian blasku o amplitudzie jednej wieJ,.. 
kości gwiazdowej pojawiły się obecnie drobne !i nieregularne fluktuacje 
jasności rzędu jednej dziesiątej wielkości gwiazdowej przy ogólnym sta
łym blasku. Gwiazda przestała więc być cefeidą. 

Nawet jeżeli dalsze obserwacje nie przyniosą nowych niespodzianek, 
ten fakt może wpłynąć na rewizję naszych pojęć o przyczynie zmian 
blasku cefeid, a może nawet i o mechaniżmie promieniowania gwiazd 
wogóle. 
(wg. Astrophysica! Journa! 144, 440 - 1966) KONRAD RUDNICKI 

Z KORESPONDENCJI 

Szanowna Redakcjo! Przy notatce o średnicy Plutona (Urania nr 4 
1966 str. 116--117) zostało dopisane do mojego nazwiska "Obserwatorium 
na Mt. Palomar". Muszę więc Slprostować, że stałym miejscem mojej 
pracy jest Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. 
Gdybym jednak z racji gościnnego pobytu na Falomarze miał się pod
pisać pod nazwą instytucji w której chwilowo pracuję, jej właściwe 
brzmienie byłoby Obserwatoria Góry Wilsona i Pa,lomaru lub po a7J'giel
slku Mount Wilson and FaLomar Observatories. W masywie Falomaru 
(Palomar nie jest pojedyńczym szczytem lecz całym kompleksem gór 
i dolin) mieści się kilka obserwatoriów astronomicznych, 'również ama
torskich. Między innymi mial tu dostrzegalnię słynny tależolog Adamski. 
Fotografie tajemniczych obiektów wykonane przez siebie zaopatrywał 
pieczątkami "Palomar Mountain Observatory". Niestety, nie miałem oka
zji pracować w jego obserwatorium. Łączę ukłony. 

20 czerwca 1966 r . KONRAD RUDNICKI 

Błąd ten "udało się nam" jeszcze raz popełnić w numerze czerwco-
wym, za co przepraszamy Autora i Czytelników REDAKCJA 

r 

l 
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KRONIKA HISTORYCZNA 

Od Redakcji: Zwróciliśmy się do Prof. Dr M. Kamieńskiego z prośbą, 
by - ze względu na wagę omawianego problemu - zezwolił na opu
blikowanie w naszym miesięczniku poniższego artykułu, przeznaczonego 
dla Problemów. 

Dzieje przekładów polskich "De Revolutionibus" 
W roku 1864 ukazal się pierwszy pełny przekład dzieła Kopernika 

De Revolutionibus. Przekładu tego dokonał Ja n B ar a n o w ski, ówcze
sny dyrektor Obserwatorium Warszawskiego, który w tym celu wypoży
czył oryginalny rękopis Kopernika, znajdujący się w owych czasach 
w Bibliotece hr. Nostiz w Pradze Czeskiej. Księga Baranowskiego za
wiera także i równolegle tekst łaciński. Frzeklad jest dobry. 

Przy porządkowaniu archiwum ObsePWatorium Warszawskiego w r. 
1923 znalazłem luźną kari1Jkę, na której ręką Baranowskiego był wypi
sany przeUumacwny przez niego tytuł dzieła Kopernika jak następuje: 
O obrotach kul niebieskich, jednakże wyraz kul Baranowski przekreślil 
i zamienił wyrazem cial. W ten sposób powstal polski tytuł dzieła Ko
pernika - O obrotach cial niebieskich - tytuł nie odpowiadający rze
czywistości. 

OtóZ sam Kopernik nie podal nigdzie tytułu swego dzieła. GQy jed
nak Re t i c u s, po usilnych naleganiach otrzymał od Kopernika jego 
rękopis -wówczas przy drukowaniu go w Norymlberdze stworzył tytuł 
De Revolutionibus Orbium Coelestium. Libri VI. I pod tym tytułem 
wyszło nie tylko pierwsze, ale i kilka następnych wydań tego dzieła. 

Można mniemać, że Reticus tak zatytułował to dzieło, aby nie od 
razu zrazić 'kupujących nowością "dziwnych nowych poglądów". 

Tytuł, w przelkładzie Baranowskiego, jest błędny - chociaż się utrzy
mał w Polsce w ciągu stu lat. Jak wiadomo, na rok 1943 przypadała 
400-letnia rocznica śmierci Kopernika. Nie mogła ona być obchodzona 
w Polsce, gdyż wówczas trwała u nas okupacja hitlerowska. Po wyzwo
leniu zdecydowano tę rocznicę przenieść na rok 1953. 

W roiku 1951 zaproponowano mi podjąć się redakcji nowego przekła
du dzieła Kopernika od strony astronomicznej. Wówczas to w Zyciu 
nauki umieściłem krótką notatkę, w której zaznaczyłem, że prawdziwy 
przekład tytułu nadanego dziełu Kopernika przez Reticusa powinien 
brzmieć O obiegach kręgów niebieskich, bowiem wyraz orbis oznacza 
krąg. Orbis Terrarum - nie kula ziemska, ale krąg ziemski. Język jest 
bardw konserwatywny, a nowoobrany papież wychodzi na balkon i prze
syła błogosławieństwo urbi et orbi - miastu i kręgom ziemskim. W tym 
samym czasie Prof. Dr W. Zonn umieścił w Problemach krótką notatkę 
pt. W czterech slowach dwa blędy, zaznaczając błędny przekład tytułu 
dzieła Kopernika, dokonany przez Baranowskiego. 

Moje astronomiczne redagowanie przekładów sześciu ksiąg De Revo
lutionibus, dokonanych przez kilku specjalistów w Krakowie, trwało 
zaledwie około pól toku, gdyż chciano oddać do druku przynajmniej 
pierwszy tom. Ukazał się on w ·roku 1953 pod redakcją Prof. Dr A. Bir
kenmajera pt. O obrotach sfer niebieskich. 

Wyraz ten został użyty przez A. Birkenmajera na podstawie kilku 
slów Kopernika w jego przedmowie do papieża Pawła III: " ... te VI 
Ksiąg, które de revolutionibus sphaerarum mundi scripsi". Zauważę, że 
w dziele Kopernika już nie figurują sfery świata - geometryczne kon-
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stm'kcje starożytnych GN!ków, według których nieruchomą Ziemię ota
czały obracające się naokoło niej kryształowe sfery, niosące na S(~bie 
planety i wytwarzające swym obrotem cudowną muzykę - harmonię 
sfer. Te sfery były rozJbi,te jeszcze przez Ptolerneusza w jego słynnych 
Alma,gestach. 

Anglicy w s•wym przekŁadzie De Revolutionibus zastosowali tytuł: On 
the revolution af the Celestial Spheres. Z drugiej strony, Rosjanie pr-ze
~ożyJi tytuł dzieła Koperni)m zupełnie óolbrze: O obraszczeniu niebies
nych krugow, a więc z.godnie z przekładem podanym przez autora, gdyż 
revollutio oznacza obieg (obraszczenie), natomiast obrót (wraszczenie). 
jest tłumaczeniem W)"razu rotatio. 

Brzez 400 lat utrzymal się tytuł dzieła Kopernika, nadany przez Re
ticusa, a ponieważ zupełnie nie wiadomo, jak sam Kopernik chciał za
tytułować swe dzieło, więc ·lepiej już .zostawić ten tytuł, który przez 
wi·ele stuleci został jak gd}"by namagnesowany przez stały użytek. 

Od rdku 1953 aż do dziś dnia nie ukazały się przekłady dalszych 
pięciu tO'ffiów De Revolutionibus. Ale - periculum in mora! Bo oto za 
kilka lat - w r. 1973 - upłynie 500 lat od dnia narodzin Kopernika. 
Należy więc jak najpręd:llej przys;tąpić do wydania pozostałych pięciu 
tO!InóW, aby nas nie ·wyprzedziły inne navody, a przede wszystkim Ger
manowie, którzy uważają Kopel'nika za "natione germanico". 

Zauważylem wyżej, że polski przekład Baranowskiego jest dobry. 
Ale czasem bywa ły:iJka dziegciu w beczce miodu. Otóż - Kopernik 
nieraz używał wyrazów greckich. Tak, Frombork ( = Frauenburg) nazy
wał z grecka "Gunepolis" (miasto kobiet). Ja,sną gwiazdę "Regulus" 
w gwiazdozbiorze Lwa nazwał "Basiliskos", zdrobniale od "Basileus" 
(król) - a więc - "Królewiątkiem" - tak samo jak "Regulus". Bara
nowski zrobił z "Basiliskos" - "Bazyliszka", a jak wiadomo (Or-Ot) Ba
zyliszek mieszkał w jednej z piwnic Starego Miasta i swym ostrym 
wzrokiem zabijal ludzi, dopóki pewien szewczyk nie znalazł dowcipne
go SipOsdbu i uśmiel'cił tego Bazyliszka. 

A Baranow·ski wskrzesi! go i umieścił na niebie w konstelacji Lwa ... 
MICHAŁ KAMlENSKI 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

l listopada 1585 r. urod:1oił się Jan Brożek 

Najwybitniejszym matematykiem i astronomem Ikrakowskim w pierw
szej połowie XVII wie~u by l Ja n B r o że ik. Urodzi! się w Kurzelo~ 
wie (Ziemia Sieradzka) i tam też otrzymał nat .ki początkowe. W r. 1604 
wstąpił na wydział filozoficzny Alkademii Krakowskiej, gdzie studiowal 
matematykę, astDOnomię, jęzYki klasyczne oraz filozo·fię A:rystotelesa. 
W r. 1610 otrzymal stopień doktora filowfii, Wkrótce zaś powolano go 
na stanOlWisko pl'Ofesora matematylki i astronomii w Akademii Krakow
skiej. Przez pewien czas był rektorem Akademii Krakowskiej. 

Postać Bro2Jka zajmuje poczesne miejsce wśród wielu sławnych i zna
nych uczonych europejskich z XVII wieku. Mial on !bardzo rozległą 
wiedz.ę i pracami swymi postawił matematylkę polską na wysokim 
poziomie, a nawet niektóre jego odkrycia matematyczne wymienia się 
w historii matematyki. Najwa:żmiejszą jego pracą z astrronomii jest roz
prawa z r. 1619 pt. Dissertatio de Cometa Astrophili scripta a Joanne 
~roscio CurzeLoviensi, ·Mórej tematem jest opis kO!Inety z r. 1618. Będąc 
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wykladowcą astronomii, musiał niestety zajmować się i astrologią. Przez 
wiele więc lat układał roczne prognostyki i czuwał nad kalendarzami 
wydawanymi przez drukarzy krakowskich. 

Działalność naukowa Brozka świadczy jednak o tym, że był on czło
wiekiem stojącym na progu nowych czasów. Dowodem zaś tego może 
być uwielbienie dla Mikołaja Kop er n i k a i jego nauki. W r. 1618 
odbył nawet podróż na Warmię w poszukiwaniu parniątek po wielkim 
astronomie. Z rpodróży tej przywiózł przeszlo dwadzieścia listów T i d e
m a n a G i z e g o, które dotyczyły Kopernika Smutne tylko, że kore
spondencja ta nie była ogłoszona drukiem, a bezcenne rękopisy zaginęły. 
Jednak wiadomości zebrane przez Brożka posłużyły Szymon o w i 
S t a r o w o l s k i e m u do opracowania pierwszej biografii Kopernika. 
Owocem podróży Brożka na Warmię były też mity kopernikowskie, 
które przetrwały do naszych czasów: o Koperniku - budowniczym 
wodociągu we Fromborku i o Koperniku - autorze poematu pt. Septem 
Sidera. 
Ważne dla kopernikologii są dwa listy Gizego, opublikowane przez 

Brożka jeszcze w r. 1615 (otrzymał je od Jana Rybki e w i c z a). 
Pierwszy z nich pisany jest 8 grudnia 1542 r. do Jerzego D o ner a, 
a drugi 26 lipca 1543 r. do Jerzego Re l y k a. Z tego drugiego listu 
dowiadujemy się o usunięciu z De Revo~utionibus prawdziwej przed
mowy Kopernika i zastąpieniu jej przedmową napisaną przez Andrzeja 
O s i a n dr a (ze sfałszowanej przedmowy wynika, jakoby Kopernik 
teorię heliocentryczną uważał tylko za hipotezę 1). 

St. R. DRZOSTKIEWICZ 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Listopad 1966 r. 
Pod koniec miesiąca rankiem, nisko nad poludniowo-wschodnim ho

ryzontem możemy próbować odszukać M er kur e g o jako gwiazdę 
około zerowej wielkości. Nad ranem też widoczny jest M a r s jako 
czerwona gwiazda około -t 1.6 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Lwa 
i Panny, przez lornetkę lub lunetę możemy też odnaleźć Uran a jako 
gwiazdę około 6 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. 

J o w i s z widoczny jest prawie całą noc jako jasna gwiazda około 
-1.9 wielkości w gwiazdozbiorze Raka. Przez lunety możemy obserwo
wać ciekawsze zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców 
Jowisza (dokładne momenty tych zjawisk podajemy w tekście Kalenda
rzyka). S a t u r n a odnajdziemy w pierwszych godzinach nocy na gra
nicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika. Pozostale planety są niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy też obserwować dwie planetoidy: C e
re s około 7.5 wielkości gwiazdowej na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt 
i Oriona oraz P a 11 a s około 8.8 wielkości w gwiazdozbiorze Wieloryba. 
W pierwszych dniach miesiąca Ceres zmienia kierunek swego pozornego 
ruchu wśród gwiazd, zakreśla więc na niebie charakterystyczną pętlę. 

ld Po pólnocy obserwujemy koniec zakrycia dwóch księżyców Jowi-

1) Prawdziwa przedmowa Kopernika zostala po raz pierwszy opublikowana 
przez J a n a B a r a n o w ski e g o w warszawskim wydaniu De Revolutionibus
patrz poprzednia notatka. 
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sza. Księżyce l i 3 pojawią się spoza prawego brzegu tarczy planety 
(w lunecie odwracającej, jednocześnie o 2hOm. 

4/5d O 24h24m nastąpi początek zaćmienia 2 !księżyca Jowisza; księżyc 
ten zniknie nagle w cieniu planety w odległości równej średnicy tarczy 
od jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). 

5c1 O 6h Jowisz w złączeniu z Księżycem, o Uh planetoida Ceres nie
ruchoma w rektascensji (zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród 
gwiazd). 

6d23h Merkury nieruchomy w rektascensji. 
7/Sd Obserwujemy zaćmienie i zakrycie dwóch księżyców Jowisza. 

O 21h15m znika w cieniu planety księżyc 3, a o 24hl9m księżyc l. Koniec 
zaćmienia księżyca 3 obserwujemy o 24h43m; księżyc ten pojawi się na
gle blisko lewego brzegu tarczy planety, by o 21119m skryć się poza nią. 
W tym czasie księżyc l przeszedł przez strefę cienia Jowisza i poza jego 
tarczą, tak że o 3h52m obserwujemy koniec zakrycia tego księżyca przez 
tarczę Jowisza. Księżyc 3 ukaże się spoza taTczy planety o 51153111 • 

Sd O 4h Księżyc w złączeniu z Marsem, a o 16h z Uranem. 
8/9d Księżyc l i jego cień wędrują na tle tarczy Jowisza. O 21h4Qm 

na tarczy planety pojawia się cień l księżyca, a sam księżyc rozpoczyna 
swoje przejście o 22b54m. Cień księżyca kończy przejście o 231156 111 , a sam 
księżyc o lhlQm. 

9d2h Wenus w górnym złączeniu ze Słońcem. Wieczorem obserwuje
my koniec przejścia 4 księżyca Jowisza (o 211145111) i koniec zakrycia 
l księżyca (o 22h2Qm). 

12c1 Calkowite zaćmienie Słońca niewidoczne w Polsce. Zaćmienie wi
doczne jest na Oceanie Spokojnym, w Centralnej i poludniowej Ame
ryce, na Atlantyku i w Fałudniowej Afryce. 

13/14d Obserwujemy przejście księżyca 2 i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Cień księżyca pojawia się na tarczy planety o 21h10m, a sam 
księżyc rozpoczyna przejście o 23h3Sm. Cień kończy swą wędrówkę 
o 24h2m, a księżyc 2 o 21131m. 

1411191t Neptun w złączeniu ze Słońcem. 
15/16tl O 2lh33m obserwujemy koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza 

przez tarczę planety, natomiast koło północy wędruje po niej cień i księ
życ. l. Cień księżyca l pojawia się na tarczy o 23h34m, ksiqżyc o 24h45m; 
cień kończy wędrówkę o 11149111, księżyc o 3hlm. 

16/1711 O 24hllm obserwujemy koniec zakrycia l księżyca Jowisza 
przez tarczę planety. 

17dl2h Mer'kury w dolnym złączeniu ze Słońcem. 
17/lSd O 21h2Sm obserwujemy koniec przejścia l księżyca Jowisza, 

a o lh6m początek zakrycia księżyca 4. 
18d23h33m Koniec przejścia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy planety. 
20/2ld Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cień 

księżyca rozpoczyna przejście o 23h46m, a sam księżyc o 2h7m; cień koń
czy przejście o 21137m, a ~siężyc 2 o 4h59m. 

22<11911 Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 240°. O 17h Jowisz nieruchomy w rektascensji, o 241t Mars 
w niewidocznym złączeniu z Uranem. 

2211311 Złączenie Saturna z Księżycem. 
22/23d Obserwujemy koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza oraz początek 

przejścia księżyca l i jego cienia na tle tarczy planety. Księżyc 2 uka
zuje się spoza tarczy Jowisza o 23h59m. Cień księżyca l pojawia się na 
tarczy o lh27m, a sam księżyc rozpoczyna przejście o 21134m. 

23/24d O 22h34m księżyc l Jowisza kryje się w cieniu planety, a po 
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przejściu przez strefę cienia i za tarczą planety ukazuje się spoza niej 
o 2hllll, 

24d Wieczorem obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia na 
tle tarczy planety. Cień !księżyca pojawia się o 19h55n', a sam księżyc 
rozpoczyna przej ście o 2lhlm; cień schodzi z tarczy Jowisza o 22hlOm, 
a księżyc l kończy swoje przejście o 23hl7m. 

25/26d Obserwujemy dziś wędrówkę księżyców 3 i 4 oraz ich cieni 
na tle tarczy Jowisza. Wieczorem widoczny jest na tarczy planety cień 
księżyca 3 i wędruje po niej do 22h4lm. Sam księżyc 3 rozpoczyna 
przejście na tle tarczy planety dopiero o 23h42"'• a o 23h58lll (pojawia 
się na niej plamka cienia księżyca 4. Księżyc 3 kończy przejście o 3h55m. 
Sam księżyc 4 przechodzi na tle tarczy Jowisza już po wschodzie Słońca 
w Polsce. 

26,116h Merkury nieruchomy w rektascensjl (już po raz drugi w tym 
miesiącu zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd). 

27lil3h Saturn nieruchomy w rektascensji. 
29ll9h Planetoida Fallas nieruchoma w rektascensji. 
29/ 30<1 O 2lh24m obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza. 

Księżyc ten przejdzie potem poza tarczą planety i ukaże się spoza niej 
o 21123m .(jest to koniec zakrycia). 

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

Odległości bliskich planet 

l~ 
W e n u s 

l 
Mars 

D a t a ---
Słońca od Ziemi od SłońcR od Ziemi 

1966 j. a. mln km j. a . mln km j. a. mln km j. a. mlnkm 

X 28 0.722 108.0 1.712 256.1 1.649 246.7 2.003 299 6 
XI 7 0.724 108.2 1 1.714 256.4 1.654 247.5 1.925 288.0 

17 0.725 108.4 1.712 256.1 1.658 1 248.1 1.842 275.6 
27 0.726 108.6 1 1.706 255.2 1.662 248.6 1.755 262.5 

XII 7 0.727 108.8 1.695 253.6 1.664 248.9 1.663 248.8 

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

Data 

l 
p 

l Bo l Lo l 
Data l p 

l Bo l Lo 1966 1966 

o o o l o o o 
XI l +24.54 +4.32 50.35 X 17 +20.86 +2.54 199.40 

3 +24.20 +4.12 23.97 19 +20.26 +2.30 173.09 
5 +23.81 +3.90 357.60 l 21 +19.64 +2.06 146.67 
7 +23.40 +3.70 331.23 23 +18.98 +1.82 120.3 L 
9 -t-22.96 +3.47 304.86 25 +18.30 +L57 93.95 

11 +22.47 +3.24 278.50 27 +17.59 +1.32 67.59 
13 +21.97 3.02 252.13 29 +16.86 1.06 41.23 
15 +21.43 -t-2.78 225.76 XII l +16.10 +o.82 14.87 

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

B 0 , L 0 - hel!ograf!czna szerokość 1 długość środka tarczy. 
Foczątek 1514 rotacji Słońca wg Carringtona (heliograwiczna dlugość 

środka tarczy wynosi wówczas 0°) nastąpi 5 listopada o 8h4lm. 
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L istopad 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

X 28 
XI 7 

17 
27 

X 28 
XI 7 

17 
27 

lh czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

a wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o hm hm 

15 40 -22.6 9 00 16 39 
16 03 -23.2 8 49 16 19 
15 32 -18.9 7 09 15 39 
15 02 -14.6 5 34 14 55 

Pod koniec miesiąca widoczny 
rankiem, nisko nad płd.-wschod
nim horyzontem (około zerowej 
wielk. gwiazd.). 

lO 45 
11 07 
1128 
1149 

MARS , 

+ 9.6 l 06 
+ 7.4 l 02 
+ 5.2 o 55 + 3.1 o 47 

14 46 
14 16 
13 47 
13 17 

Widoczny po pólnocy jako cze•r
wona gwiazda około + 1.6 wielko
ści na granicy gwiazdozbio!!'ów 
Lwa i Panny. 

SATURN 

X 281 23 41 l -4.8 115 15 
XI 17 23 38 -5.0 13 56 

XII 7 23 38 -4.9 12 37 

2 28 
l 06 

23 43 

X 30 
XI 19 

XII 9 

X 22 
XI l 

11 
21 

XII l 

Widoczny w pie!!'Wszej polowie 
nocy na granicy gwiazdozbiorów 
Ryb i Wodnika (+1.2 wielk. 
gwiazd.). 

6< o Iw połud. 

NEPTUN 

h m o hm 
15 17.4 -16 28' 12 20 
15 20.4 -16 39 1104 
15 23.4 -16 50 9 49 

Niewidoczny 

PLANETOIDA l CERES 

6 26.1 +2216 4 Ol 
6 28.7 +2243 3 24 
6 28.5 +2317 2 45 
6 25.3 +23 56 2 03 
619.2 +2439 l 17 

Około 7.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
'Prawie całą noc na granicy gwiaz.-
dozbiorów Bliźniąt i Oriona. 

l h czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

a wsch. zach. 

WENUS 
hm o hm 

13 57 -10.8 6 05 
14 46 -15.2 6 40 
15 36 -18.9 7 13 
16 28 -21.7 7 45 

Niewidoczna. 

8 24 
8 26 
8 27 
8 27 

JOWISZ 

+196 2143 
+19.5 2108 
+19.5 20 30 
+19.5 19 50 

hm 
16 09 
15 54 
15 46 
15 35 

13 23 
12 45 
12 07 
1127 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdozbiorze Raka jako jasna gwia
zda około -1.9 wielkości. 

11341 1138 
1140 

URAN 

+3.6 l 2 27 
+3.2 116 
+3.0 23 56 1

15 03 
13 46 
12 28 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa (5.8 wielk. 
gwiazd.). 

a o Iw połud. 
PLUTON 

h m s o h m 
11 45 27 +17 22~0 8 49 
1147 23 +t7 18.9 7 33 
1148 40 +1721.7 6 15 

Niewidoczny. 

PLANETOIDA 2 PALLAS 

o 58.8 -17 06 22 31 
051.8 -18 52 2144 
o 46.4 -2005 21 00 
o 43.2 -2047 20 18 
o 42.3 -20 59 19 37 

Około B.B wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc w gwiazdozbiorze 
WteJo,ryba. 

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

, l 
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Listopad 1966 r. SL O IQ'CE 

l 

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

r. czasu l o. l ~ wsch. j zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch.j zach. l wsch. j zach.lwsch. j zach . 

m hm o hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
X28 +16.1 14 07 -12.9 6 52 16 38 6 40 16 31 6 37 16 34 6 38 16 19 6 23 16 25 6 23 

XI 7 +16.3 14 46 -16.1 712 1619 658 1613 654 1617 658 1559 639 16 08 6 42 
17 15.0 15 27 -18.8 7 31 16 03 7 17 15 57 7 12 16 02 7 18 15 41 6 56 15 54 7 00 
27 +12.3 16 09 -21.0 

XII 7 + 8.5 16 521-22.5 
7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 32 7 36 15 29 7 11 15 44 7 16 
8 03 

l h czasu 
Data Jśrodk . -europ., Wa}:"szawa 

o. l ~ wsch.j zach. 

hm o hm hm 
II l 4 22 +23.5 17 23 lO 00 

2 5 17 +26.1 18 05 1114 
3 6 15 +27.3 19 Ol 12 16 
4 7 15 +27.0 2014 13 05 
5 8 14 +25.1 21 36 13 39 
6 913 +21.7 23 03 14 05 
7 lO 09 +17.0 - 14 24 
8 1103 +11.3 o 32 14 39 
9 11 55 + 4.9 2 Ol 14 53 

lO 12 48 - 1.9 3 29115 07 

--

15 44 7 47 15 39 7 41 15 46 7 51 15 22 7 24 15 39 7 30 

KSIĘZYC 

1h czasu 
Datalśrodk.-europ., Warszawa 

o. l ~ wsch.j zach . 

hm o hm hm 
Il11 13 41 - 8.5 4 58 15 22 

12 14 35 -14.7 6 29 15 40 
13 15 32 -20.0 8 00 16 04 
14 16 31 -24.0 9 26 16 37 
15 17 31 -26.5 lO 42 17 22 
16 18 31 -27.4 1141 18 21 
17 19 29 -26.7 12 23 19 31 
18 20 25 -24.6 12 52 20 46 
19 21 16 -21.4 1::! 14 22 Ol 
20 22 04 -17.4 13 29,2314 

1h czasu 
DataJśrodk.-europ., Warszawa 

o. l ~ wsch.j zach. 

hm o hm hm 
II 21 22 50 -12.7 13 42 -

22 23 33 - 7.6 13 53 o 24 
23 o 16 - 2.3 14 03 l 35 
24 o 58 + 3.2 1414 2 44 
25 l 41 + 8.6 14 26 3 56 
26 2 27 +13.8 14 40 5 10 
27 3 15 +18.5 14 59 6 29 
28 4 07 + 22.5 15 24 7 44 
29 5 02 +25.5 16 Ol 9 02 
30 6 00 + 27.1 16 55 lO 09 

hm hm hm hm hm 
16 16 615 16 17 617 16 04 
15 57 6 31 16 00 6 36 15 45 
15 42 6 48 15 46 6 54 15 29 
15 31 7 03 15 36 711 15 18 
15 24 7 16 15 31 7 27 15 11 

Fazy Księżyca 

X 29 11 
XI 5 23 
XI 12 15 
XI 20 l 
XI 28 4 

Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. XII 5 8 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Najm. XI 10 10 
Najw. XI 22 4 

l 
Srednica 
tarczy 

32!9 
29.5 
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Sun - "Corona" of the Great Andro
meda Nebula - The star that stops to 
be a cepheld. 

Observatlons. 
Hlstorical Chronicie: The history of 

the Polish translations of "De Revolu
tionlbus". 

Astronomical Calendar. 

. - - - -------

'lltTaTeJielł Halliero >KypuaJia npocHM 
H3auueuuSI 3a coaepllleHHO uenpaaHJib
Hoe COAep>Kauue npeAbiAYll-lero HOMepa 
(.Nll 10, OKTSifipL 1966). 3p,eCb npltBOAJtM 
TeKCT, KaKWM OH AOJl>KeH 6hiTb : 

K. 3UOJIKOBCKJI - '!TO TaKOe Hefiec
HaSI MeXaHHKa? 

r. CnrapcKn - IIJiaHeTbi - rpaaHTa-
1-\HOHHbie JIOBYlliKH KOMeT. 

XpOHJJKa: ABTOMaTJł3al-\Hfl opfiHTaJib
HbiX Bbi'łHCJieHHli B I!OJibllle - HaXO>K
AeHHe ITOTepaarnelłCSI MaJIOJł ITJiaHeTbi -
CnyTHHKOBbie, Bbi'łHCJIHTeJibHbie pa6o
Thi npoaOAHMt.Ie pa6oTHHKaMH Bbi'łlt
CJIHTeJibHOro :u;euTpa IIAH - IIpH6JIH
>KCHI1SI KOMeTbi Kompcpa K lOITHTepy -
"HaCTOflll-\aSI'' opfiHTa KOMeTbl Cneppa -
IlpoaepKa npeAITOJIO>KeHHSI no ITOBOAY 
COBMeCTHOrO npOH3XO>KAeHHSI KOMeT 
BOJI<j:l-1 H BapHaPA-3. 

KoncłJepeu~uu 11 cct.e3At.I: CoapeMeH
Hbie npo6JieMbi H MeTOAbi HefiecHolł Me
xaHMKH. 

HcTopn'łeCKnli KaJieHAap&. 
ACTPOHO~UI'łeCKHH KaJieHAapb. 

We apologize for the errors in the 
table of contents of the last "Urania" 
(no. 10. october 1966). The correct text 
is t he following: 

K.1 Ziolkowski - What is it celestlal 
mechanics? 

G. Sitarski - Planets - the gravita
tional traps for comets. 

Chronicie: Automatlon of the orbita! 
calculations in Poland - Rediscovery 
of the lost minor planets - Satellite 
computations in the Computation Centre 
of the Polish Academy of Selences -
Approaches of Com et Kopff to Jupiter
The "true" orbit of Comet Sperra -
Research on the hypothesis of the 
common ortgin of the comets Wolf-1 
and Bamard-3. 

eonterences and meetlngs: Centemp
orary problems and methods of celestlal 
mechanics. 

Observations. 
Histortcal Calendar. 
Astronomical Calendar • 

OD 1967 ROKU 'URANIA PRZYJMUJE OGLOSZENIA 

Do Zarządu Głównego PTMA niejednokrotnie napływają listy 
z zapytaniami o możliwość dokonania za pośrednictwem Towa'rzy
stwa zakupu wyposażenia optycznego do wykonywanych przez 
Członków teleskopów. W związku z powyższym wznawiamy dawną 
tradycję naszego pisma - p o c z ą wszy o d l n u m e r u 1967 
rok u URANIA przyj m uje o g l o s z e n i a w sprawie sprze
daży i zakupu instrumentów obserwacyjnych zarówno od członków, 
jak od instytucji zainteresowanych w detalicznej sprzedaży. Pro
simy o nadsyłanie ofert i zapotrzebowań REDAKCJA URANII 

Rada Redakcyjna: S. Piotrowski (przewodn.), L. Cichowicz, R. Janiczek, J. Mergen
taler, K. Rudnicki, E. Rybka W. Zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler (red. nacz.), 
K. Ziotkowski (sekr. red.), J. Piasecka (red. techn.), M. Bielicki, T. JarzęboWSiki, 
J. Kubikowskl, J. Masłowski, J. Mietelski, M. Pańków, A. ?Iaskowski, s. Ruciński, 
K. Rudnickli, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Uja
zdowskie 4. Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny, 

Kraków, Solskiego 30/8; PKO I OM 4-9-5227. 

Druk: Krakowska Drukamia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l. - Zam. 1980/66. 
Nakład 3.000 egz. T-7 



Atlo.s-• 
Cepheus-•• 
Fr11nklin\ ~ 

Mo.crobius~• ~' 
Proclus1~ 

Tot·untius ... t 

MARE 
FOECUNOITATIS 
6oolgnius 4 • 

ColomboA' 
Sa.ntbgch·~( 

'! Rhgito. }) 
RhGltCl VnlefJ 
.)tginheil .... 

Wo.tt-; 
Bigi{ 

Księżyc w 4,8 doby po nowiu. Fot.: A. Ri.ickl 12.!.1951 r. (do artykułu Księżyc przez 
lo1·netkę str. 327). 
czwarta strona okladki: Wielka protuberancja na Słońcu w dniu 11 lipca 1965 r. 
Zdjęcia dokonał J. Klepesta za pomocą koronografu w Ludowym Obserwatorium 
w Pradze str. 327). 
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Astrograf w pawilonie nr l Stacji Astronomicznej Oddziału Krakowsltiego PTMA 
w Niepołomicach. Fot.: A. Slowlk 

Turllns szkoleniowy na Stacji Astronomicznej w Niepolornicach w dniach 8-21 
sierpnia 1966 r. (patrz str. 359). Wykład w obrębie fundamentów pawilonu Nr 2. 

Fot.: B. Warwas 

Pierwsza strona okŁadki: Jedno ze zdjęć Ziemi, dokonane przez radzieckiego sate
litę Molnta-1, o czym informuje notatka ze str. 357 
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ROK XXXVII GRUDZIEŃ 1966 Nr 12 
SPIS TRESCI 

Lucjan Newelski: Jak zbudować tele
skop amatorski (2). 

Michał Kamieński: Zadnej daty, dzień 
byl bez daty ... 

Stanisław R. Brzostkiewicz: Selenolo
gia historyczna. 

Aleksander Kuśnierz: O prawmej 
regulacji działalności państw w dziedzi
nie eksploracji Księżyca i planet Ukła
du Slonec=ego. 

Poradnik obserwatora: Księżyc przez 
lormetkę (3). 

Obserwacje: Obserwacja jasnego me
teoru- Obserwacja krat&u Janssen. 

Kronika: Analiza widma gwiazdy 
w Wielkim Obloku Magellana - Ob
serwacje Nowej Herkulesa 1963 przed 
rozbłyskiem - Cefeidy w M31 -
~2398 układem wielokrotnym - Czy 
gwiazdy neutronowe mogą być źródłem 
promieniowania rentgenowskiego? -
Swietlne halo wokół gwiazd superno
wych - Jeszcze o kraterze Otto Stru
ve - Definitywne oznaczenia komet 
z lat 1962-1964 - Skład chemiczny 
meteorytu Pribram - Przeszłość Słoń
ca - Czy Merkury był satelitą We
nus? - Ziemia na zdjęciu Molni-1. 

Olimpiada Astronomiczna. 
Kronika PTMA: Turnus astronomicz

ny w Niepołomicach. 
To i owo: Energia radiowa z odleglej 

galaktyki. 
Kalendarzyk historyczny: 26 grudnia 

1886 r. zmarl Teodor Oppolzer. 
Kalendarzyk astronomiczny. 

Pismem z dnia 15.9.1966 
roku (Nr P4-4320-34/66) Mi
nisterstwo Oświaty powia
damia nas, że URANIA 
z o s t a l a z a t w i e r d z o
n a d o b i b l i o t e k l i
c e ó w o g ó l n o k s z t a l
c q c y c h, z a k l a d ó w 
k s z t a l c e n i a n a u czy
c i e l i i t e c h n i k ó w. 

WALNY ZJAZD 
DELEGATOW 

W dniach 5 i 6 listopada 
odbyl się w Planetarium 
Sląskim WZD, na którym 
dokonano wyboru nowych ' 
Władz PTMA. Na Prezesa 
powolano przez aklamację 
prof. dra JOZEFA SAŁA
BUNA (powtórnie). Walny 
Zjazd zatwierdził nowy 
Statut Towarzystwa. 

Godność członka honoro
wego PTMA otrzymali: 

- Członek Rady Państwa 
plk J e r z y Z i ę t e k, 

- Prof. dr S t e f a n P i o
t r o w ski, Z-ca Sekre
tarza III Wydz. P AN, 

- Prof. dr Ja n M e r-
g e n t a l e r, członek za
łożyciel Towarzystwa. 

Wygłoszone w czasie 
Zjazdu referaty będą opu
blikowane w kolejnych 
numerach URANII, zaś 
sprawozdanie z przebiegu 
Zjazdu ukaże się w stycz
niowym numerze 1967 roku. 

KOMET A RUDNICKIEGO 
W dniu 15 października 1966 r. przebywający gościnnie w Mount 

Wilson and Palomar Observatories polski astronom doc. dr KON
RAD RUDNICKI dokonał odkrycia kornety 13,5 wielkości gwia~
dowej. Kometa otrzymała oznaczenie: kom e t a Rud n i ck i e g o 
(1966e). Odkrywcy składamy serdeczne gratulacje. 
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LUCjAN NEWELSKI - Warszawa 

JAK ZBUDOW AC TELESKOP AMATORSKI (2) 

O'PRAWA LUSTERKA MAŁEGO 

ObOik: :Lusterka gŁó'Wlll€gP, drugim istotlr:Lym eleii1€ntem optycz
nym w teleskopie jest lu:slterko małe. Ze względu na to, że 

zrmjduje się ano na drodrzJe <J)["Omieni biegn~ch do z:wierrciadła 
głównego, oprawa jego musi odpowiadać dodatkoWo pewnym 
specjalnym wa:rwnk!om. Mianowicie musi ono sobą zaslainiać jak 
najmniejszą część lustra głównego, a przy tym posd.adać wystar
czającą sztyw.ność. Nie :spełnienie ostatniego :warunku poiWOduje 
drganie małego lUJSter.lm, oo uniemożliwia używanie teleskopu. 
Z'lekceważen:ie wao:-unku pr"ZJeckJstatniego dbjawia się 'J)["zykrrymi 
efekitlami dyfmkcyjnymi, szczególnie :widocznymi przy niezbyt 
dobrych wa:ru:nkla.1ch atmosfoerrycznych w azarsie obserwacji. 

Poniżej będzie podany opis budowy oprawy, której ko[1struk
cja mp€'Winia wszechstrr<mną możliwość regul::kji i pracuje dobrze 
w s:yst€mie Newbolna, Crussegrraina czy Grego.ry'ego. AUJtorem tego 
sposobu jest inż. K. C z e t y r b o k. Podana werrs ja jest przeze 
mnie nieco Upii10Szczona z uw:agi na og.ro.n:Lczone możliwośd war
sztatowe miłoś:ników astronomii. Podane wymiary dotyczą tele
skopu o śrrednicy lustra D = 150 mm. Podany w bieżącym nu
merze opis budowy od.nrosi się do t y p u N e w t o n a. 

o rawka z lu.sferk/ 

Jarzmo 



Oprawa posiada czte
ry zasadlllicze części: 

l) wsporn:ilk:, 

2) sprężynUJjące jarz-
mo, 

3) oprawtka lucterka 
'UIIl1JOO()IWia na osi 
tkwiąctej w jarzmie, 

4) podkladlka. 

W pierwszej kolejno
ści zajmiemy się wyko
naniem jarzma (Rys. 1). 

W tym celu ucinamy 
kawałek ~bościennej 
rurki o długości ok. 

URANIA 

60 mm i Ślrednicy we

wnętrznej ok. l 0- o l 
-12 mm. Uciętą rurkę ~ 
obtaczamy na t<Ykarni ~ 
tak, aby nadać jej "'") 
ksztalt jak n:a rys. 2. 

Na cieńszym końcu 

rurtki robilmy sześć rów
nej drugto.ści przeó ęć 
(Rys. 3). Między każdą 
parą przecięć powstanie 
wtedy mały języczek. 

339 

Języczki te zaginamy do wewnątrz rtrnki (Rys. 4). Między języcz
.kiarni robimy po jednym, trzy długie przecięcia aż do grubszego 
końca nmki (Rys. 5). Na grubszym końcu rurki w miejscach uka
zanych na rys. 6 - wiereilny otwocy o średnicy 2,4 mm i gwin
tujemy je gwintem M 3. W otwory te wkręcamy śrubki M 3. 

Jako następny wyk01!1JUjemy wspornik. Potrzeboo nam będzie 
do tego celu cienkościenna rurka o średnicy ok. 20-30 mm 
i d.lugaśtci nieco większej niż rpoloWia średnicy tuhusa. Może to 
być rurlrn ze złącza od wędki lU!b kawalek stJaireglo karnisza okien
nego. Dobrze gdy jest OIIla mosiężna (nie rdzewieje!). Rurkę tę 
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wspornik 

-

URANIA 

sklepujemy na płasko tak, by wewnątrz 
pooostalia równa szczelina o szerokości 
s ok. 2 mm (Rys. 7). Końoe rurki rozci
namy i ~ormujemy jak: na rys. 8. Dłu
gość wspornika l dobie~ramy tak, aby po 
przyk1ręooniu do niego jarzma i pod
kłladki wysokość h róWlila była ·połowie 
ś.redlnicy tubusa. PodkłJadkę wykonuje
my z płytki bakelitowej, winidUJrOwej 
lub teklstol:irt:.owej. Dobirze do tego oeliu 
użyć wyaitnka z m~bnego kiawałlkla 
bakelitowego tubusa, gdyż mruny wre-. 
dy odiraZJU gotowy półokrągły kS'ztałt 
podkładki, dobr2e przylegający do tu
busa. W jarzmie, wspo!l'll!iku i podkład
ce wiereimy otwory do wkręcetn;ia śru
bek łąC2ąlcych te części ze sobą. Otwory 
w jarzmie i podikliadce (średndoa 2,4 mm) 
gwintujemy gwintem M 3 po czym skrę
camy te części ze sobą (Rys. 1). Należy 
jeszcze usztywnić zlącwnie wspornikJa 
z podkliadką, gdyż to miejsoe jest SZCZ€'

gólnie podia1me na zginanie. Od dol
nej strony przewieJrCamy podkładkę 
w dwóch miejscach tak, aby wyloty 
otworów trafiały do wnętrza wspornika. 
Śred!nioe otworów muszą być nieco 
większe od szeJrdk:ości szczeliny s we
wnątrz wspornika (ok. 0,5 mm). W otwo
ry te wbijamy cilasno gwoździe z ucię
tymi łebkami. Spełniają one rolę 
usztywniających "szpiJ.eik" (Rys. 9). 

Trzecim ważnym elementem kon
strukcyjnym jest oprawka. lusterka. 

Składa się ona z: 

l) (jbuJdowy, 
2) podpory, 
3) osi 
i - w zależności od Wlalriani1Ju -
4) płytki. 
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Najpierw wykO!ll.ujemy obudowę lusterka. W tym celu po
trzebna będzie cienkości€'l11Ila rurka metalowa o średnicy we
wnętrznej większej (o około l mm) od długości małej osi elip
tycznego (w obrysie) luste~rka. Rurkę tę z jednego końca ucina
my ddklJadnie pod kątem 45 stopni. Na eliptyCZII1ym obwodzie 
robimy sześć dokladnie równej długości przecięć. Długość ich 
ma wynosić ok. 4 mm. Powstale języczki zaginamy do środka 
tak, aby opiemjące s.ię o nie luster'ko miało nachylenie 45 stopni 
do osi syme1rii obudowy (Rys. 10). Następnie wykonujemy dru
gą rurkę, którą użyjemy do wykO!liail'lia rpodpory lusterka. Musi 
ona mieć średinicę zewnę1lr'mlą taką, aby dosyć szczelnie 
wsuwała się do obudo-
wy lusterka. Najprak
tyczniejszym materia
łem do tego celu jest wi
nidll!r. Może być też alu
milnitum.. RUJI1k.ę z jedne
go końca ucinamy pod 
kątem 45 stopni. Na 
eliptycznym obwodzie 
wypiłowujemy trzy sek
tory tak, aby pmostaly 
trzy małe wystające wy-
pustki. Na nich opierać 
się będ'Ziie lusterko od 
spodu. Pod wypustkami 
mbimy trzy przecięcia 

I'IUJI'ki w płaszczyźnie 

elipsy. Wskutek tego 
podpaocie lusterka bę

dzie sprężylnujące (Rys. 
11). 

T? !f. s 12 

' os 

poTożMie lusterka 

w obudow/e 

!.#s.10 
zagi~te języczki jako punkty 
_ podparcia lusterka od qorq 

Jako osi użyjemy okrąglego meta
lowego pręta o średin.icy ok. 5-6 mm 
i długości ok. 80 mm. Na oś naciska
my ciasno okrąglą grubą płytką z wi
niduru lub lekkiego metalu (Rys. 12). 
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.sz iflri. lu.6 Śru61.-t" Tc cz ce 

!>&ka 

· \ obudowa lusterka 
()S~ 

Tego typu oprawkę może~ 
my także ZPOibić nieco inaczej 
i prościej. Mirunowicie w obu
dowie lU!Sterlkia \Spiłowujemy 
sektary, wypustki zaginamy 
do wewnątrz i robimy prze
cięcia sprężynująoe (Rys·. 15). 
Podporę można wtedy ZJrObić 
z pełnego Wlaleczka winiduro
wego lub drewnianego. Drew
no musi być szlachetne np. 
dąb, · buk, jesion itp. Przed 
UJCięciem podpory pod kątem 
45 o wiercimy przez jej ŚJ:'odek 
otwór na oś. Ucinlamy wałe~ 
c~ek pod kątem i wciskamy 
oś. Jako punkty )podpaTic1a lu
sterka od spodu wkręoamy 
trzy śrubki (Rys. 16). Montu
jemy tak jak oprawkę po
przednią. 

Średnim płytki musi być taka, 
aby można było n:a ll1.ią ciasno 
nasU!I1ąć podporę lUSiteirka. Po 
jej nasunięciu złączelilie umac
niamy trzema "szpilkami" na 
obwodzie lub trzema ś:rubka
mi (Rys. 13). Do obudowy 
wkłiaidamy lusterko i wsuwa
my podporę tak głęboko, aby 
jej wypustki sprężyście doci
skały lusterko do zagiętych ję
zyczków obudowy. Następnie 

na tylnym końcu obudoWy 
wiercimy otwO!r na śrubę mo
cują;cą (średnica. otworu 2,4 
mm). Otwór gwill1.1Jujemy gwin
tem M 3 i wkii'"ęiCW11y śrubkę 
mocującą (Rys. 14). 

o6ud()_wa lu-!terka 

l 
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Otwór między wystającymi do wewtnąilrz jarzma języczkami 
,t:woTzącym!i wchwyt Slp!I'ężynutiący rozptŁawrujemy talk, aby oś 
oprawki z dlość dużym opooem wsuwaŁa się między jęz,yc:z:ki. 
W prreciwnym razie wskutek przypadkowego obluźnienia się 
ŚlrUbek regwacyjnych Qpmwka z lusterkiem mogba 'by spaść na 
lustro główne. Oś z opmwką i lUJSterkiem wsuwamy dJo jarZI!Illa 
tlaJk jak na rys. l. (111!a str. 338). Pokiręaając trzema Ś'rubklami regu
lacyjnymi mOIŻJemy ustawić luste.rkJo pod odpowiiednil.m kątem do 
osi optycznej teleskopu, a doklręoa.jąc je zamOIOOWać w tym poło
żeniu. 

Odkręcając port;em nieco jediną śrubkę moQ)emy oprawkę z 1Ju
sterkiem obracać wokół OSii jak rrównież przesuWlaĆ wzdłuż niej. 
Mo:żlemy też wtedy całą opmwkę z lusterkiem wyjąć z telesłmpu 
nie gubiąc poprzednio usila.kmego kierunku jej osi. Możliwości 
te spra.wilają, re oprawa jesrt: ~o wygiOdna w użyiCiu i rpasiada 
duże zalety optyczne i mechaniCZII1Je. 

CZlęści rozewiDJe oprawy maJujemy minią. Po wyschnięciu oa
łość malujemy cza~rną fa:vbą matową. Uz:y~skujemy ją w 1Jen spo
sób, że do czarnej fatrby olejnej dodajemy sadzy malarskiej 
w takiej ilości, aby po wyschn.Jięciu fmba była matowa. Pro
porcje znajdujemy doświadczał'nie. Po wyschnięciu i poWitórnym 
zlożeniu oprawki moż,emy calość wmontować do tubusa. 

Barrdziej proste i latw.i,ejsze w wykonaniu oprawy lusterka 
Newtona jak i również oprawy okrrągłego lustenkla Oassegooina, 
będą opisane w następnej kolejności. 

MICHAL KAMlENSKI - Wars zawa 

ZADNEJ DATY, DZIEŃ BYŁ BEZ DATY ... 

W swym cleklawym artykule o pt. "Kalendarz światowy" 
(Urania, :n:r 4; 1966 tr.) przedstawił L. Z aj d l er te załety, 

jakie go wyróżniają od obecnie używanego na całym świecie ka
lendarrza gregodańskiego. Wskazuje jednak, że mimo tych zalet 
"Kalenda!rz śwriatowy" ma cierń w postaci jednego lub nawet 
dwóch "dni bez daty", "dni lbial:yiCh", dni bez nazwy dnia tygod
nia. Sprawa ta już od parudziesięciu :Lat byla rozważana w Li
dze Narodów, a od niej przeszŁa do ONZ i jest batrdzo popier<m~a 
przez nią. Najwięcej obchodzi ona USA, gdyż tam uposażenie 
jest wypŁaoone pracownikom nie oo miesiąc - jalk: u nas - Lecz 
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oo tydzień, oo w <:Jbeanie używanym kalendarziU sprawia pewne 
truJdiności księgowym. 

W chwili ohoonej ONZ ma jednak większe kŁopoi;y z wojną 
w Wie1:Jrułmrie, z wyzwoleniem narodów - szcZJególnie w Afryce 
itd. Miejmy więc nadzieję, że ta ·l1ef.orma k:al€'11Jdarr.ZJowa jeszcze 
nie pr~o będiZJie wprow3.100cma w życie. 

J ,est rnecz:ą ciJeklawą, że w.Lelcy mistrzowie piórra w swych po
wieściach TlJie~az z zadziwiającą przenikliwością i intuicją kreślą 
n:am niektóre obrazy przys7Jlości. Znane są ogólmie fantas'tylczne 
powieści Jule Veme'a, WeJ.ilisla i innych, które polZiOIS!tały d!aleko 
w , tyle przed wspaniałymi osiągnłęciami współc.ZJesrnej nauki 
i techni.kii.. Jon a t a n S w i f t w swej opowieści o Guliwerze 
wspomina, że w czasie jego podróży po Systemie Planetarnym 
i odwied:ZJen:iu plainety MaJr& dowiedzi:al się, że ta plaxreta posiada 
dwóch satelitów, które obiegają naokoŁo niej - bHższy w ciągu 
okoŁo 8 godzin, a dalszy - około 30 godzin. PowieiŚĆ ta ukia:zała 
się dtrukiem w samym lmńcu XVII stulecia. 

I jest r::zJeczą za:dziwiającą, że gdy - po pmwie dwUJstu la-
1laich - A s a p h H a 11 odkrrył u Marsa dwóch satelitów -
bliżs:zJego planety, którego później TJJazwano Phobos, ohiegąją
cego Marsa prawie w ciągu 8 godzin, i dalszego Deimosa, który 
okrąża planetę w ciągu błislro 30 g~m - prorrocz:a wizja Jona
tama Swifta ~tała wspaniale potwierrl:wna. 
Słynny rosyjski pisa:rrz M i k o ł a j G o g o l w swej nowelce 

Zapiski sumaszedszego (No1Jatki Wlalriata), pi:sanej przeS/Zllo 120 
lat temru, opowiada o pewnym: obywatelu którry prowadził dzien
niik, notujący daty i różne :zJdarrZJenia, jaikie w ten dzień prrzy
trafily się. Na początku w1Szystko było norrmalnie, lecz potem za
czyna on ulegać obłędowi, a notatki jego stają się ooraz haniziej 
chaotyczne. Pod koniec :zJa:pisuje pewne zdmrenie pod dla;tą 38 
Martobria (połączenie Marta- marca i Oktiabria- październi
ka). Wrres:zaie obłęd posUJnął się bwdzo dJaJ1elm- i mpisując pew
ne :zrla:rzenie nie podaje diarty, tpiSIZą.C: "Niekotorego czisla- dień 
był bez czisla" (żadnej dlaty - dzień był bez daty). 

A więc - Gogol jak gdyby przewid:iiał, że n.a~S~tanie czas, kiedy 
w roku będzie dzień bez daty ... 

Latwo ZJroZJUmieć, że wprowadzeruie t a k i e g o kalendarza 
w obeenych CZiasach, gdy cala kllll1a ziemsim żyje w s. p ó l n y m 
ż y c i e m i dzięki prasie, ;r;~diu i telewizji ZJdarzenia., zachodzące 
w najodleglejszych zakątkach naszego g1olbu, są podiaWiane na
tychmiast do wiadomości - że takie "dni 1biaJ:e" Wlprowadzą 
w:ielikie zamies:?Janrie w żydu spolecz:nym i gospodaJrCzym. 



URANIA 345 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ- Dąbrowa Górnicza 

SELENOLOGIA HISTORYCZNA 

T wóroami selenologii historycZ~JJJej są M. L o ewy i P. P u i
s e u x, rus:urorrmmowie :firlancuscy. W rr. 1896 wpl'IQIWadziJ.i 

oni podstawowe etapy w historii rozwoju powierzchni Księżyca, 
:rooróżmiając 5 następujących okresów: I - e1Jap przied powsta
niem i uformowaniem się stałej skorupy Księżyca, zwany erą 
przedselenologiczną, II- etap obejmujący cz;as formowania się 
pi€'.I"WIOtnej skorupy Księżyca, III- ertJap przed powstaniem mórz 
księżycowych, zwany erą Antemare, IV - etap powSiUawania 
mórz księżycowych, zwany erą Mare, i wreszcie V - etap naj
nowszej ewolucji powierzchni Księżyca, zwany erą Postmare. 

Ten ·podstawowy schemat został jesZlCZJe bardziej s~czegółowo 
rozpracowany przez pómiejszych badJaczy i według obecnego 
stanu selenolJOgii historyczmej rozwój powi€!f'Zjchni Księżyca przl€'

biegal następująco: 

Era l 
Ozn~cze- 1 

me 
Okres l Ozn~cze-

n1e 

Postmare (najmłodsza) PM Współczesny (VIII) M 
Kopernikowski (VII) c 
Eratostenowski (VI) E 

Mar e M Oceaniczny (V) o 

Antemar e AM Ptolemeuszowski (IV) p 

(Archimedesowski) 
Ałtajski (III) A 
Hipp11:rchowski (II) H 
(Apeniński) 

Najstarszy (I) Ant 

Przedselenologiezna - - -
(najstarsza) 

W ostatnich latach selenologia himorycma 2mobiła duże po
stępy. Pamimo to probrem wyZ!IllaczeniJa bezW2:1ględinego wieku 
forma~ji księżycowych oraz czasu trrwani:a poszczególnych okre
sów w dZJi·ejach rozwoju powierZJCłmi Księżyca rpCYWS~je nJadal 
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nievozw:iązany. Według atnJali:zy rprz1€1pmwadZl0!11€'j pvzi€Z ZIOOJnego 
sele'Illologa II"aadzieckiego A. W. C h abak o w a, któ:ry w rtoowa
żaniach :swych opierał się na hipotezie WTU1k.ainicznej, czas trwa
nia okresów emilostenesowskiego i kopemikowsk:iego można sza
cować na 2,5-5 miłianów :Lat. Zdiarni.em tego badacza wiek mó~z 
księżycowych wynosi okofo 10 milianów lat, a całkowilta ellu
gość selanomorfo1ogiC'ZID.ie rejes1JrowainJej h:is1xrii powierzchni 
Księżyca około 200 miliomów lat. (Ch~bakow jesrt autorem mor
fologicznej mapy Księżyca, wyld~j jalk!o dodlatek do pracy 
:zJbiorowej pt. Łuna, Mookwa 1960). 

Na1Jomilast badJacze runeryk;ańscy (S h o e m ak e rr, H a ck a
m e n i E g g l e t o n), wnioski swe opierając z !koJei na 
hipotezie meteory:towej i statY-stycznej ob.serWiacji gęstości kira
terrów, WJiek mórz księżycowych S:zJacują n:a 4,5 milriaii1da lat. Nie 
Uilega wątpliwości, że n:a Księży,cu występują fovmacje kratero
we pochodzenia wuJ.kaniC2lilego i meteorytowego. Dlatego też 
obie oceny bezwzględnego wieku mó~z księżycowych należy 
traktować jako tearetytczm.e w81I'tlości Sllrnajne, między którymi 
Im-yje się :zJapewtne wartość rrzeczyrwista. 

l'IlJilego jesZIC'ze poglądu jest selenolog radziecki G. N. Kat
t er f e l d, który WJiek Oooanru Burz szacuje na 100 mHilonów 
lat. Jeżeli pogląd ten jest słuszny, to księżycowe okresy eratoste
nesowski, kopernikowski oraz wspókzesny odpowiadają ziem
sikiemu tr:zJeCriOII"Zędowi i czwartlarzędowi. Zoo;ny zaś badacz an
gielski G. F i e l d er sądzi, iż wiek Morza DesZIC'ZU wynooi tylko 
1/19 wieku księżycowych "lądów", czyli 200 milionów lat. Ocena 
ta zgadzialia:by się zatem z poglądem selenologa amerykańskiego 
H. G. U r e y 'a, lktóry wielk: "lądów" księżycowych SZialcuje na 
3-4,5 · 109 lat (w prcybłtżeniu ,odpowiada to wiekowi naszej 
pJainety). 

Z powyższycilro'ZlWażań wynika, że ustalenrie bezwzględ:nego 
wieku f10rmacji klsiiężyoowych ·oraz czasu trwania pm:zJCzególlnych 
okresów seleno1ogicznych n:ie jest łatwym zad:an:iem. Pr<.awdo
podxjbnie dane te 2"JO'S·taną WyzD.1JaC2lOile dopiero wówczas, kri.edy 
mOŻlnia będzie ':?Jbadać prObki materii pobrlanej z rróżm:)71ch regio
nów KS!iężyca. Wtedy 1bawiem będziemy mogli stosoWiaiĆ metody 
geochronologiczne, jak np. ustalenie wieku skał księżycowych 
na podstawie rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Osta-
1m.ie osiąg1nięcia rusiiDonaut%i mdlziecldej i amerykańskiej wska
rują na to, że nastąpi to już w 111Jajbli2lszych latach. 

(Opracowano na podstawie artykułu G. N. Katterfelda pt. "Rozvoj 
a ukoly planetologie", :Rise hvezd, 8/1966) 
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ALEKSANDER KUSNIERZ - Kraków 

O PRAWNEJ REGULACJI DZIAŁALNOSCI PAI'lSTW 
W DZIEDZINIE EKSPLORACJI KSIĘZYCA I PLANET 

UKŁADU SŁONECZNEGO 
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Osi.ąginńięda a:s'tr10il1iautyki od połowy 1964 1!'. ś:wiadcrzą wyraim.:ie 
o wzrastającym postępie technicznych możliwości badania, 

a następnie także opanowania Księżyca i planet Ukłladu Słonecz
nego. Wys1la!rcziy wymienić już zrealirowa:ne lub będąoe w toku 
reali'zacji pll'ogramy badań przy pomocy apa:ratów ksrl.ężyoowych 
"Ranger", "LUlna", Surveyor", oraz międzyplanetamy;ch: ,.Ma
rin&" i "Wenus", aby wywnii.osJ.mrwać, że '!'lad'zciedki progra:m 
lądowania Zlałogi na Księżycu ocaz ameryklański program "Apol
lo" są już wtz:ględlnie bliskie wykonania. Te osiągnięcia i zamie
r~nia powodują ~orntecm.ość prz.yspi,eszeni;a prnc mad zawar
ciem mi:ędzynal!'od:owego uk:'ładu regulującego działlalmość :państw 
w 'przestrzeni :kosmicznej, a w szczególności nJa Księżycu i pla
netJach Uk:ładJU Sł'iotneiCZ!llego. 

Sprawy prawnej regulacji wsze:Lk,ich mgadtnień międzynaro
dowych 111Jależą do ONZ, dlatego też Minister Spraw Zagranicz
nych ZSRR A. Gmmy'ko skiwowiał: do SekJreta!rzia Generalnego 
ONZ U Th.anita list zawiera:jący propoeycje zasa:d prawnych ba
dlania omz opanowywania Księżyca i planet Układu Sł01necznego. 
List ten był ptt'zedmiortem kionferen<ji pra:sowe'j u stalego przed
sr!Jawicilelia ZSRR pr:zy ONZ N. Ftedorenki, w dniu 31 maja 
1966 r. 

Pmpoink)wnne przez rząd ZSRR zasady badania_ i oparnmvy
wania Księżyca i pllanest są !llastępujące: 

1. Księżyc i irrme ciała niebiesicie mogą być badane i wykarzy
stywlane przez wszystkie państwa bez jaikiejkolwiek dy'Sikrymi
nacji; 

2. Księżyc i inm.e ciała rnebies.kie mogą być wykorzystywane 
przez państwa wyłącznie w ae1ach pokojowych. Na Księżycu 
i innych ciałlaah ni€bieskich nie wolno tworzyć 2Jadinych baz woj
skowych atni insrtalować ur.z.ą,drzień mililtJamych - w s'zczególności 
nie WIOino unni€sz1czać 1brollli nulclearnej lub jaikiej~olwiek b:r0111i 
maoow~j zag·lady; 

3. Bada!niie OIOOZ wyik~aJni€ Księżyca i i!nrnych ciał nde
bieskich; ciała. niebieskie me mogą być przedmiotem zawład:n.ię
cila lub jaikichkolwiek roszczeń terytoriaillnych; 



348 URANIA 

4. Prrzy badaniu Księżyca i innych ciał niebieskich państwa 
ki€1I'Ują się zasadami współpracy i wzajemnej <p()ffiocy uwzględ
niając przy tym :in:teresy irmy~ch jpaństw ocaz diz:iJalłając w oolu 
utrzyrn:alllia międ:zyniarrodowego pokoju i he~Zpiecz~eństwa.. 

Rzecznik Departamentu SiJanJu USA McClookey wyraził 
w imi€'11Jiu r:zą]dtu pogląd, że dyslkusję lllia ten temat rruale'ŻY podjąć 
jaJk IIlJajszybciej, w kaiJdym rrazie przed XXI sesją Zgromadzenia 
OgólJnego NZ. Podob.rrie rząd brytyjski przychyla. srię do neutrali
:zJacji Księżyca i :innych ciał niebieskieh. 
Można wyrazić nadzieję, że zagadnienia przestrzeni lrosmicz

nej i ciał mebieSikioh przyczynią się do wzajemnego zbliżenia 
Tllarodów Ziemi i IStaibitLizacji współżycia ludzi na truasze1j plarnecie. 

PORADNIK OBSERWATORA 

ANDRZEJ MARKS - Warszawa 

KSIĘZYC PRZEZ LORNETKĘ (3) 

WYGLĄD KSIĘZYCA W 5,3 DOBY PO NOWIU 1) 

W 5,3 dób po nowiu Księżyca uldiowidoC'ZJn:i.Jalją sń.ę ma termilrlla-
toroo n:as:tępująpe WJ'll'óżn!i.adąoe Stię 'Obi.Jeiklty. W bez1poś:ood

nim sąsiedztwie kirate:ru A t l a s uwirliacmrl.a się k!rateT H e r
e u l e s mający Ślrledln.icę 72 km i waJ: o wysokości 3300 m. Po
suwając się dalej wzdłuż terminartlora widJać G ó r y T a u r u s 
(Taurus Montes). Najwyższy wierzchołek w tych góroch ma wy
solk!o.ść 3000 m. W południowej części gór widocz:ny jest kratelf 
R 6 m e rr mający średnicę 56 km i wal o WYSJok.ości 1480 m. 
Dalej ·widocznia jest ciemna wyrwa w termil1Jaltoir2le stanowiąca 
wschod!nią część M o ,r z a S p ok oj u (Mare Tranquilitatis). 
We w.schodrn:iej części tego mocm, na 21achbd od M o T z a P T z e
s i l e ń ozm:ajduje się jaśniejSZle od tych móTz B ł o t o S n ó w 
(Palu$ Sornnii). W 5,3 doby po nowiu na powierzchni M orz a 
Zyznoś c i (Mare Foecunditatis) moŻJna zaobserwować przez 
dobre 10I"J11€'1Jki dwa krate!I'ki: M e s s i er o ś:redin.icy 14 km i na 
zachód od niego P i ck e tri n g podobruej wieilkości, a. na zachód 
od krateru Piokering dwie jMD.Je smugi. Na poł'UdnioWio zachod~ 
ni1rn obrzelżu Morza Zyz:no.ślci wtidoczm.y jesrt matelf G u t e n
b e r g nie mający wału od strony morza. K:mte!I' ten ma śl!'le'dnicę 
72 km. Na poł1udlnie ód teg10 krateru znajduje 'Się niewielkie 

1 fotografię reprodukujemy na 3 stronie okładki. 
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pasmo G ó r P i re n ej ów (Pyrenees Montes) z najwyższym 
w±er-zx::holkiem o wysokość 3600 m. Międlzly kiraterem Gute:n
betrg i kraterem C o l o m b o ZDJajdują się kolejno kiratery: Gu
t€111iberg D, M a g e l h a e n s (Magellaii1) o średnicy 40 km 
i M:agelliaens A, nie za2'li.1JaJC'ZOII na s:zkicu, wyraźm.ie jednak. wi
doczne na fortJagrafii, a na mchód od .knaJ1;,eiru Colombo na linii 
terminartara krateii' B o h n e n b er g e T mający średlnicę 35 km. 
Na zachód od kTate.ru GutenibeTg, a ma pólinocnym obrzeżu 
Morza N e.k!ta TU (Mare Nectaris) widocziDe są dwa przy
legle do sieibie kTatery; I s i d o T u s mający średnioę 48 km i na 
półnooo-woohód od niego C a IP e 11 a, Tówtnież mający średnicę 
48 km. Pod tymi kraterami widocznJa jest ciemna wyi!'Wa w ter
minartorze 'll/two['Zona przez Morze N ek1Jaru mające Ś'I'edinicę 
288 km. W wyrwie znajdującej się w poludinioW€j części oka
lających moii'Ze gór znajduje się .k!rater M a d l er mający śred
nicę 32 km i Wlał o wySIOkości 1800 m na ·zachodzii.e i 900 m na 
wschodzie. W zachodniej części dbrnem morz:a z:najdruj e się k!I'a
ter B e a u m o n t . o średnicy 48 .k!m (źle widoczmy na fotogra
fii), a w porudniowej ~ęści obrzeża morza w:ielli krater F ran
c a s t o r i u s otwacty od strony morza. Ma om Śirednicę 96 km. 
(K!I'ater ten :?Jle jest widoczmy na fotog~rafii). Na pałludnie od 
Morza Nek:taru na bardzo górrzystym teren.ie WYTóżniają się 
krro.tery: W e i 111 e k i N e a n d er mający średnicę 58 km i wał 
o wysokości 2400 m, a także centralną górkę o wysokości 750 m. 
Na zachód od tych dwóch kraterów na linii te!I'mirnatora (mniej 
więcej ma wierzchołku równobocznego trójką1Ja. mającego pod
stawę opairtą o te dwa kratery) wyróżnia się krateT P i c c o l o
m i n i. Ma on średnicę 90 km i wał z wierZJChołkami o wysoko
ści 4500 m. Ku południowi od niego niooo dalej od te:rminatora 
WYJTÓŻniają się kratery: M e• t i u s mla!jący ·średnicę 80 km i wał 
o wysOikości 3900 m i znajdujący sdię oo poludnie od niego krateT 
F a b T i c i u s mający średnicę 88 km i wał o wysokości 2910 m 
w części poludrniowo ... wschodniej. Wewnątrz kna:teru znajduje się 
gÓ!rkia centralna, a sam .k!rtater wdziera się do więksrzego 'kra:teru 
Ja m s s e n mającego średnicę 160 km i ha:rd2o urvozmakoną 
rz,eźbę. Na szkicu zamoczony jest zna:jdujący się na zachodniej 
części wałlu tego krateru kJrate'I' L o ck y er mający średnicę 
48 km, a w pólinocnej części dna krateru między kTaterem Fa
bricim i wałem ikrraJtern Ja:nsS€1n klmter Joo.ssen A. Na wschód 
od krlateru Metius zn:ajduje się me za:zmaczony na szkicu, arre 
wyraźnri,e widoczny na fotografii hater B re n n e r. Posruwa
jąc się od· krateru J a!liSSen ilru poludniowemu (dolnemu) końcowi 
sierpa Księżyoa dosilrreżemy wy;różniający się na litnii termina-
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tora krater V ł a c q m:a:jący Ślrleldnicę 90 km i wal o wysokości 
3000 m na zachodzie. N a półinoc od 11'1iego zm:ajduje się 2'Ja:ZJillaCWI1Y 
na ISizkicu krater Vlacq C, a nn południo-wschód krartery R o
senberge.r o średnicy 80 kim i Hageoioo. D. Dalej wyróżnia 
się >kirater H a g e c i u s mający średinicę 77 km. Między km
terem B i e l a i Vlacq A znajduje się krater Biela A. Ku po
łudciorwtej części sierpa Księżyca wyróżnia się jesZIC'ZJe k.i1kJa. kra
teTów, które nie będą jednak opisane dlatego, że okolice te ZJe 

~ględru na zmiany fa·z (l'UID.ację) Księżyca i librację (ważenie 
się) Księżyca baTdrw zmieniają swój wygląd i są trudiniejsze do 
zidentyfikiowarnia. Oprócz tego wyr6miają się 01ne nadmiernie 
dużym bogactwem s~czegółów. 

OBSERWACJE 

ALICJA POL - Warszawa 

OBSERWACJA JASNEGO METEORU 

.. 
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"l X Jdniu 2.VIII.1966 
VVo 2lh13m±o,m5 
zauważyłam przelot 
meteoru. o jasności 
prawie 'Stalej, dwu
krotnie większej od 
jasności Artktu:ra. Za 
meteorem wido1c:m1Y 
był wamkocz kolo
rru jaiSlDioporn:arrań·C'ZIO
wego, w!plaidaj ącego 
w ciemniejszą cZJer
wileń w k>ierunku 
z:.akońCZJe!rria. Długość 
w:arlwaza 'vóWJna po

łowie odłegh>ści od Arkitum do u Psów Gończ)llch. 
Meteor przeleciał w ciągu 2-3 sekund po torze widJOcznYiffi 

:na tlle gwi:a:zd według ~alącoone,go rysunku. Zjla.IWislk. shlchow)IICh 
rnlie zauwaeyłlam. Miejsoe oooeii"Waeji: Ciechocinek. 

Pożądialne wszclkiego md!zaju obserwacje tegoż meteoru dla 
01praoowania przebiegu ~jawi&kia. 
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Obserwacja krateru Ja.nssen 

Wieczorem 23 wietnia 1966 r. obserwowałem Księżyc za pomocą te
leSkopu Cassegraina - Maksutowa o średnicy 70 mm. W czasie tej ob
serwacji wykonałem rysunek 'klrateru Janssen, polożonego w poludnio
wo-wschodnim kwadrancie (wspólrzędne selenograficzne: 41 °43' długości 
wschodniej i 45°45' szerokości poltudniowej). 

Krater Janssen ma 190 km średnicy, a zajmuje obszar około 28 000 km2• 

Jest to zatem piąty co do 
wielkości krater na widocznej 
z Ziemi półkuli Księżyca 
(Bailly ma 294 kilometrów, 
Otto Struve 280 km, Clavius 
230 ikm i Schidkard 216 'km). 
Ma on jednak niewyrażny oraz 
bardzo niski wal górski, dla
tego dobrze widoczny jest tyl
ko wówczas, kiedy w pobliżu 
znajduje się terminator (w cza
sie wylkonywania rysuniku 
wiek Księżyca wynosil 5 dni). 
We wnętrzu krateru, a ściślej 
w pólnocno-wschodniej części 
jego dna, leży krater Fabri
cius o średnicy 79 km. Na 
pólnoc od niego, ale już na 
zewnątrz krateru Janssen, po
łożony jest ikrater Metius o 
średnicy 86 km. Natomiast na 
poludniowo-zachodnim wale 
Janssena znajduje się krater 
Lockyer o średnicy 36 km. 

Opisany powyżej krater nosi nazwisko wybitnego astrofizyka fran
cuskiego J . Ja n s s e n a (1824-1907). Jednak na mapach wydanych 
przed r . 1932 krater mial nazwisko znanego astronoma niemieckiego 
F. W. A !t" g e l a n d er a (1799---1875). Ostatnio krater Fabricius wstał 
przemianowany na Janssen A (Urania, 1966, nr 5, str. 149). Widzimy 
więc, że w nazewnictwie utworów położonych w tej okolicy Księżyca 
zachodzą dość częste zmiany. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

KRONIKA 

Analiza widma gwiazdy w Wielkim Obłoku Magellana 

W obserwatorium na Mt Stromlo (Australia) udało się przeprowadzić 
analizę widma gwiazdy w innej galaktyce. Dokonał tego polski astrofizyk 
dr A n t o n i P r z y b y l s k i, który za pomocą reflektora o średnicy 
185 cm otrzymał w czasie pięciegodzinnej ekspozycji zdjęcie widma ba
danej gwiazdy o dużej dyspersji (10 A/mm). Gwiazda ta ma jasność 9m,4, 
a należy do Wielkiego Obłoku Magellana (w katalogu Henry Draper 
Catalogue oznaczona jest numerem 33579). 

Badana gwiazda jest nadolbrzymem bardw podobnym do Deneba 
(a Cygni), którego widmo posłużyło do porównania zawartości pewnych 
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pierwiastków w obu gwiazdach. Analiza wykazała, że nadolbrzym 
w Wielkim Obłoku Magellana zawiera 1,5-2 razy mp.iej żelaza, chromu 
i tytanu niż Deneb. Różnica ta mieści się jeszcze w granicach błędu ob
serwacji, w przeciwnym bowiem razie możnaby sądzić iż rozwój gwiazd 
w Wielkim Obldku Magellana przebiegał wolniej aniżeli rozwój gwiazd 
w naszej Galaktyce (Droga Mleczna jest galaktyką spiralną typu Sc, 
natomiast Wielki Obldk Magellana należy do galaktyk nieregularnych). 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Obserwacje Nowej Herkulesa 1963 przed rozbłyskiem 

Nowa Herkulesa 1963 1) została rozpoznana na kilku kliszach, otrzy
manych jeszcze przed jej wybuchem. K. L o c h e l pomierzył klisze 
patrolowe Obserwatorilum w Sonnenbergu (NRD) i otrzymał wartość 14m 
na jasność Nowej przed wybuchem. Stwierdził taijde, że gwiazda stop
niowo zaczęła jaśnieć na około rok przed rozbłyskiem. Nową Herkulesa 
1963 rozpoznano także na dwóch spektrogramach. Pierwszy z nich otrzy
mano 16 czerwca 1961 r. w Warner and Swasey Obserwatory (Cleveland, 
USA) za pomocą spektrografu z pryzmatem obiektywowym. Na spektro
gramie tym Nowa !była typu widmowego O lub B. Drugi spektrogram, 
otrzymany 3 września 1962 r. w Sonnenlbergu, również za pomocą spek
trografu z pryzmatem obiektywowym, został zbadany przez Dr G o t z a, 
który stwierdził, że Nowa jest ~bardziej niebieska niż sąsiednia gwiazda 
klasy AO. W tym czasie jasność przyszłej Nowej była większa niż 12,3m. 

Obserwacyjne dane dotyczące gwiazd nowych przed wybuchem są 
bardzo cenne i należą do rzadkości 2). Informacje uzyskane z takich 
danych przyczyniają się do poznania mechanizmu rOZJbłysku gwiazdy 
Nowej. 

Wg Sky and Telescope, Vol. XXXI, Nr 4 PIOTR FLIN 

Cefeidy w M 31 

Z końcem lat pięćdziesiątych W a l t e r B a a d e rozpoczął badanie 
gwiazd zmiennych w Wielkiej Galaktyce Andromedy (M 31), używając 
do tego celu zdjęć otrzymanych za pomocą 200-ealowego teleskopu Mount 
Falomar Observatory. Po śmierci Baadego w r. 1960 praca ta była kon
tynuowana przez H e nr i e t tę S w o p e i S i er g i e j a G a p o s c h
ki n a. Wykryte gwiazdy zmienne, jaśniejsze od 23m, w liczbie 684 
zostały podzielone na 4 pola różnie odlegle od centrum M 31. Z 'tych 
gwiazd 4'01 okazało się cefeidami, dla 'których zmierzono okresy i na 
'których astronomowie ci skupili swoją uwagę w ostatniej części swojej 
pracy. Henrietta Swope ro7lpatruje szczegółowo wszystkie dane dotyczące 
cefeid i ich statystycznych własności. Stwierdziła przede wszystkim, że 
cefeidy w M 31 są podobne do cefeid w naszej Gala'ktyce, zaś znacznie 
się różnią od cefeid w Małym Obłoku Magellana. Ciekawie przedstawia się 
zależność ich liczby od długości okresu. W M 31 - podobnie jak w ukła
dzie Drogi Mlecznej - znajduje się około 280 cefeid o okresie dłuższym 
niż 5,66 dnia. W obu galaktykach brak cefeid o okresie zbliżonym do 
9 dni. Informacje o cefeidach mających okres krótszy niż 5 dni są nie
kompletne, jednak mimo tego pozwalają wysnuć pewne wnioski. W Ma
łym OblokiU Magellana jest bardzo dużo cefeid o krótkich okresach, zaś 

1) Urania, marzec 1963, str. 77 oraz maj 1965, str. 152. 
1) Uranta, kwiecień 1963, str. 107 oraz styczeń 1964, str. 18. 
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najwięcej z nich ma okres rzędu 2,5 dnia, których to cefeid w M 31 
jest bardzo mało. 

Te różnice i podobieństwa mają daleko idące znaczenie. W skali od
ległości kosmicznych zasadniczym ogniwem jest odległość dwóch sąsied
nich galaktyk, a odległości te wyznacza się głównie właśnie z obserwa
cji cefeid. Dlatego też różnice w występowaniu gwiazd zmiennych w po
dobnych galaktykach bardzo 'komplikują badania. Na szczęście wypadek 
ten nie zachodzi w prZY'Padku M 31 i naszej Galaktyki. 

Wg Sky and Telescope, Vol. XXXI, Nr 1 PIOTR FLIN 

~ 2398 ukladem wielokrotnym 

W odległości zaledwie 12 lat świetlnych od nas, w gwiazdozbiorze 
Smoka, znajduje się słaba podwójna gwiazda ~ 2398. Jej składnikami 
są dwa czerwone karły o jasnościach am,9 i 9m,7, poruszające się w prze
strzeni z szybkością 2,3 sekundy luku na rok. Od pierwszego pomiaru 
gwiazdy, dOkonanego w r. 1833 :przez Wilhelma Struve, odległość mię
dzy składnikami zmieniała się w granicach 12-17 sekund luku i w chwili 
obecnej wynosi 15 sekund, podczas gdy kąt pozycyjny obu składników 
zmienił się zaledwie o około 30°. Orbita ~ 2398 jest właściwie nierucho
ma i może być zupełnie dobrze przedstawiona okresem obiegu 350 lat 
lub też 2550 lat, albo też orbita jest ;paraboliczna. Ustalono że oba 
składniki mają masy prawie równe 0,3 mas Słońca. K ar l W. Kam
per z Allegheny Observatory (Pittsburgh, USA) studiowal ruch ~ 2398 
na 87 fotografiach, otrzymanych za pomocą 30-<:alowego refraktora w la
tach 1933-1965. Material ten uzupełnił ikliszami innych obserwatoriów 
od !roiku 1902. Celem jego badań 'było sprarwdzenie hipotezy wysuniętej 
w r. 1960 przez H. E i c h h orna i H. L. A l d e n a, że ruch orbitalny 
składników ~ 2398 jest perturbowany. Według Karopera pomiary odle
głości kątowej wskazrują na oscylacje rzędu ±0,02 sekundy w okresie 
10,7 lat. Sugeruje, że występują 'l'ównież nakładające się na te oscylacje 
perturbacje o okresie 5,5 lat. Te pertuDbacje pochodzą od dwóch dodat
kowych gwiazd o malej masie i malej jasności, które również należą do 
tego systemu. Wprawdzie mierzone odchylenia są niewiele większe od 
błędu obserwacji, Kamperowi udało się dokonać pomiarów, z których 
wywnioSkował, że paralaksa gwiazd wywołujących perturbacje wynosi 
0,273 ± 0,004 sekundy luku. Jego Obliczenia dobrze zgadzają się z wcze
śniejszymi pracami, co wskazywaloby na to, że ~ 2398 nie jest układem 
podwójnym lecz czterokrotnym. 

Wg Sky and Telescope, Vol. XXXI, Nr 6 PIOTR FLIN 

Czy gwiazdy neutronowe mogą być źródłem promieniowania 
rentgenowskiego? 

Z rozważań teoretycznych wynika, że przy wybuchu gwiazdy super
nowej typu I może powstać z jej jądra gwiazda neutronowa. Gwiazda 
taka zbudowana byłaby prawie wyłącznie z neutronów oraz niewielkiej 
ilości protonów i elektronów. Masa gwiazdy neutronowej wynosiłaby 
około 0,2-1,5 masy Słońca (1,99X1033 g), ale miałaby ona zaledwie około 
10 km średnicy. A zatem gęstość takiej gwiazdy byłaby bardzo duża, 
gdyż wynosiłaby około 1014 g/cm3 (gęstość Słońca wynosi 1,41 g/cm3). Jej 
temperatura też byłaby ogromna, ponieważ na powierzchni wynosiłaby 
kilka milionów stopni, a we wn~trzu dochodziłaby do kilku miliardów 
stopni. 
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Do niedawna sądzono, iż gwiazdy neutronowe są źródłem promienio
wania rentgenowskiego w gwiazdozbiorach Byka (mgławica Krab) 
i Skorpiona. Jednak J. N. B a h c a 11 i R. A. W o l f z Instytutu Tech
nologicznego w Kalifornii obliczyli szybkość, z jaką taka gwiazda po
winna zmniejszać swą temperaturę. Obliczenia wykazały, że już w ciągu 
tygodnia gwiazda neutronowa zmniejszyłaby temperaturę dziesięcio
krotnie i dlatego niemożliwe jest aby tak długo emitowała promienio
wanie rentgenowskie (Supernowa w Byku rozbłysnęła w r. 1054, 
a w Skorpionie około 50-100 tys. lat temu). Trudno zresztą powiedzieć, 
czy gwiazdy neutronowe wogóle istnieją, gdyż współczesnymi środkami 
nie można ich obserwować. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Swietlne halo wokół gwiazd supernowych 

Po wybuchu gwiazdy Nowej w gwiazdozbiorze Perseusza z r. 1901 
E. M. Antoniadi i C. Flammarlon obserwowali świetlny obłok, który roz
prężał się wokół niej z szybkością światła. Zjawisko to J. C. Kap t e y n 
tłumaczył tym, że materia międzygwiezdna w okolicy Nowej była stop
niowo oświetlana przez falę świetlną, jaka powstała po wybuchu. 

Ostatnio V a n d e n B er g h wystąpił z hipotezą, iż świetlne halo po
winno być również widoczne po wybuchu gwiazdy supernowej. Oczywi
ście moc promieniowania gwiazd supernowych jest dużo większa niż 
gwiazd nowych i dlatego świetlne halo wokół nich winno być odpowied
nio dłużej obserwowane. O ile bowiem świetlny obłok Nowej Perseusza 
był widoczny przez dwadzieścia miesięcy, to po wybuchu supernowej po
winien być obserwowany co najmniej stokrotnie dłużej. Ponadto dzisiej
sze instrumenty są bardziej przystosowane do obserwacji obiektów 
mgławicowych, aniżeli teleskopy z początku naszego stulecia. 

Van den Bergh przypuszcza, że świetlne obłoki możnaby dziś jeszcze 
zaobserwować wokół Supernowej Tychona z r. 1572 (gwiazdozbiór Kasjo
pei) i wokół Supernowej Kepiera z r. 1604 (gwiazdozbiór Wężownika). 
A może obłok taki udałoby się również odkryć w tym miejscu na niebie, 
w którym położone jest radioźródło Kasjopeja A? W ten sposób możnaby 
potwierdzić hipotezę R. Minkowskiego, iż radioźródło to jest pozostałością 
po wybuchu supernowej z początku XVIII wieku. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Jeszcze o kraterze Otto Struve 
W notatce E. Grzyba pt. Obserwacje kraterów księżycowych Selecus 

i Otto Struve (Urania, 1966, nr 7--8, str. 223) podano, że krater Otto 
Struve ma około 150 !km średnicy i nosi nazwisko słynnego astrofizylka 
amerykańskiego. Niestety, obie informacje są nieprawdziwe, co koniecz
nie należy sprostować. 

Przede wszystkim krater Otto Struve ma około 280 km średnicy i jest 
drugim co do wielkości kraterem Księżyca widocznym z Ziemi. Nosi 
nazwisko astronoma 'I'osyjskiego, który żył w latach 1819-1905 (syn 
Wilhelma S t r u v e g o, założyciela obserwatorium w Pułkowie). 

Nazwę krateru widzimy już na mapie wydanej przez C. M. G a u d i
b er t a w r. 1884, kiedy astrofiz)"k amerykański o tym samym imieniu 
i nazwisku jeszcze się nie urodził (żył w latach 1897-1963). Wypada 
dodać, że on również pochodził z Rosji (urodził się w Charkowie) i na
wet byl spokrewniony z rodziną 'I'osyjskich astronomów (siódmy astro
nom Z "dynastii Struve"). :St. R. BRZOSTKIEWICZ 
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Definitywne oznaczenia komet z lat 1962-1964 

W latach 1962-1964 przewinęło się kolo Słońca aż 25 komet. Z liczby 
tej tylko 8 okazało się obiektami "nowymi", pozostale zaś 15 to komety 
periodyczne. Dla komet tych obliczono już definitywne orbity i Mię
dzynarodowa Unia Astronomiczna oglosila ich oznaczenia definitywne. 
Powiązanie nowych oznaczeń z prowizorycznymi podajemy w załączonej 
poniżej tabeli (literą P oznaczono komety periodyczne). 

Oznaczenie Data przejścia Oznaczenie 

definitywne przez perihelium Naz,wa komety pro 'M. w-
ryczne 

1962 I 13 luty (P) Perrine - Mrkos 1961 h 
1962 II 24 luty (P) Harrington - Abell 1962 a 
1962 III l •kwietnia Seki - Lines 1962 c 
1962 IV 20 kwietnia Honda 1962 d 
1962 V 23 kwietnia (P) Tuttle - Giacobi- 1962 b 

ni-Kresak 
1962 VI 12 maja (P) Ternpel (2) 1961 b 
1962 VII 14 maja (P) Faye 1961 c 

1963 I 21 marca Ikeya 1963 a 
1963 II 28 kwietnia (P) Whipple 1962 f 
1963 III 5 maja Alcock 1963 b 
1963 IV 9 czerwca (P) Johnson 1963 c 
1963 V 23 sierpnia Pereyra 1963 e 
1963 VI 2 października (P) Ashbrook - Jock- 1962 e 

s on 
1963 VII 23 października (P) d ' Arrest 1963 f 
1963 VIII 7 grudnia (P) Kearns - Kwee 1963 d 

--- -- -- ---
1964 I 24 marca (P) Pons - Winneoke 1964 b 
1964 II 21 kwietnia (P) Daniel 1964 a 
1964 III 1.6 maja (P) Kopffa 1963 i 
1964 IV 3 czerwca (P) Encke 1963 h 
1964 V 5 czerwca (P) Arend - Rigaux 1963 g 
1964 VI 30 czerwca Tornita - Gerber - 1964 c 

Honda 
1964 VII 6 lipca (P) Honda- Mrkos - 1964 d 

Pajdusakova 
1964 VIII l sierpnia lkeya 1964 f 
1964IX 23 sierpnia Everhart 1964 h 
1964 X 16 listopada (P) Hołmes 1964 i 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Skład chemiczny meteorytu Pribram 

W dniu 7 kwietnia 1959 r. spadł w C z e c h o s l o w a c j i deszcz 
meteorytów kamiennych, nazwanych meteorytami Pribram (pierwotnie 
Luhy 1). Analiza chemiczna oraz badania mikroskopowe okazu oznaczo-

1) Urania, 1960, nr 5. 
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nego numerem 9 wykazały, że należy on do grupy chondrytów krysta
licznych. Ciężar właściwy badanego meteorytu wyncrsi 3,62 g/cm3, a jego 
skład chemiczny jest następujący: Si02 (dwutlenek krzemu) - 35,87%, 
Ti02 (dwutlenek tytanu) - 0,14%, Al20 3 (tlenek glinowy) - 3,360/o, Fe20 3 
(tlenek żelazowy) - 1,70G/o, FeO (tlenek żelazawy) - 8,10°/o, MnO (tlenek 
manganawy) - 0,21%, CaO (tlenek wapniowy) - 1,450/o, MgO (tlenek 
magnezowy) - 22,74%, Na20 (tlenek sodowy) - 0,370fo, KzO (tlenek po
tasowy) - 0,09G/o, H 20 (woda) - 0,02u/o, P 20 5 (pięciotlenek fosforu) -
O,lOOfo, Cr20 3 (tlenek chromu) - 0,300fo, Fe (żelazo) - 17,35~/o , Ni (nikiel) -
1,6~/o, Co (kobalt) - O,UG/o i FeS (siarczek żelazawy) - 5,850fo. 

Badania przeprowadził R. R o s t z Katedry Geochemii , Mineralogii 
i Krystalografii Uniwersytetu Karola w Pradze. 

Wg Bu!!etin ot the Astronomtca! Institutes ot Czechos!ovakta, 1965, nr 2. 
St . R. BRZOSTKIEWICZ: 

Przeszłość Słońca 

Nawe dane o przeszłości Słońca rprzyniosly rozważania teoretyczne· 
P. P o c h o d y z PDincetonu i H. Re e v e s a z Montrealu. Najważniej
sze wyni~i tych interesujących dociekań z.amiesZiCzone są w poniższej 
tabeli, gdzie podano odpowiednie wartości dla różnych okresów w życiu 
najbliższej nam gwiazdy. 

Okres po- Temperatura 
przedzający Jasność Srednica Gęstość 
stan dzisiej· (stan obec- (stan obec- powierz· 

wnętrza 
jądra 

szy (miliar- ny = l) ny =l) ch ni (g/cm3) 

dy lat) (oK) (mil. °K) 

4,5 0,73 l 0,95 5400 14,1 89 
3,6 0,77 0,96 5500 14,4 98 
2,7 0,83 0,97 5500 14,8 107 
1,8 0,87 0,98 5600 15,1 123 
0,9 0,92 0,99 5600 15,5 141 
o 1,00 1,00 5750 15,9 167 

Tabela zawiera dane, które w prz}'lbliżeniu oddają dzieje Slońca na 
przestrzeni ostatnich 4,5 miliardów lat (prawdopodobnie na początku 
tego okresu rpowstala nasza .planeta). Z danych tych wynikałoby, że · 
w omawianym okresie jasność Slońca wzrosła o 27'!/o, jego średnica. 
o 5()/o, temperatura powierzchni o 7'!/o, temperatura wnętrza o 12°/o,. 
a rgęstość jądra aż o ł60fo. 

(Wg :Rlse hvezd, 1966, nr 6) ST . R. BRZOSTKIEWICZ' 

Czy Merkury był satelitą Wenus? 

Już G. Schiaparelli na podstawie obserwacji wykonanych w latach. 
1881-1886 doszedł do wniosku, że okres obrotu Merkurego równy jest 
okresowi jego obiegu dokoła Słońca. W naszych czasach hipoteza ta po
twierdzona została przez A. Danjona i A. Coudera, zwłaszcza zaś przez: 
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A. Dolifusa w obserwatorium na Pic du Midi. A zatem na Merkurym nie 
byłoby zmian dnia i nocy, gdyż zwracałby on do Słońca zawsze jedną 
stronę, podobnie jak Księżyc zwraca do Ziemi stale tę samą półkulę. Na 
półkuli zwróconej ku Słońcu byłby zawsze dzień, a na odwrotnej znów 
stale trwałaby noc. 

Niedawno jednak dokonano obserwacji Merkurego za pomocą radio
teleskopu w Arecibo (Puerto Rico), które doprowadziły astronomów do 
całkiem innego wniosku. Z obserwacji tych bowiem wynika, że okres 
obrotu Merkurego jest krótszy od okresu jego obiegu dokoła Słońca 
i występują tam zmiany dnia i nocy. To zaś świadczyłoby, że Merkury 
jako planeta istnieje niedawno. W przeciwnym bowiem przypadku siły 
przypływowe powinny zahamować jego obrót i to już wówczas, kiedy 
znaczna część masy planety znajdowała się jeszcze w stanie ciekłym. 

Jest więc prawdopodobne, iż Merkury pierwotnie był satelitą Wenus, 
a dopiero później został przechwycony przez Słońce i stał się samodziel
ną planetą. Jego rozmiary (5140 km średnicy) są bardzo zbliżone do roz
miarów Księżyca (3473 km średnicy), rozmiary zaś Wenus (12 400 km 
średnicy) tylko nieznacznie różnią się od rozmiarów naszej planety 
(12 757 km średnicy). Dlatego też istnienie w dalekiej przeszłości pary 
Wenus - Merkury jest całkowicie możliwe. 
(wg Priroda, 1966, nr 4) St. R. BRZOSTKIEWICZ 

Ziemia na zdjęciu "Molni-1" 

Przy pomocy radzieckiego satelity telekomunikacyjnego Mołnia-1 
otrzymano szereg zdjęć Ziemi, które wykonane zostały z odległości 20-
40 tys. km. Zdjęcia dają pewne wyobrażenie o wyglądzie naszej planety 
w przestrzeni kosmicznej. Jedno ze zdjęć obejmuje wschodnie wybrzeże 
Ameryki, Ocean Atlantycki oraz zachodnie wybrzeże Europy i Afryki 
(zdjęcie to reprodukujemy na okładce). Ciemne płaszczyzny na zdjęciu 
oznaczają obszary bez chmur, a jasne - obszary zasłonięte chmurami. 
Widać wyraźnie, że przeważająca część naszej planety pokryta jest 
chmurami. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 

Dyrekcja Planetarium w Chorzowie przesłała nam teksty zadań ra
chunkowych i obserwacyjnych pierwszego etapu Dziesiątej Olimpiady 
Astronomicznej. Przypominamy, że o przebiegu poprzedniej, Dziewiątej 
Olimpiady, informowali§my Czytelników w lipcowo-sierpniowym nu
merze "Uranii". 

Termin nadsyłania odpowiedzi zadań rachunkowych upływa w dniu 
22 grudnia br., natomiast rozwiązania zadań obserwacyjnych można nad
syłać bądź łącznie z rachunkowymi, bądź z rozwiązaniami zadań drugiej 
serii do dnia 24 stycznia 1967 r. Teksty zadań drugiej serii podamy w na
stępnym numerze. 

REDAKCJA 

~----~-
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ZADANIA RACHUNKOWE 

l. Rysunek (obok) przedstawia tar
czę Słońca z trzema plamami. Na
niesiona siatka pozwala na wy
znaczenie współrzędnych helio
graficznych plam, a strzałka 
wskazuje kierunek obrotu Słońca. 
Zakładając, że plamy nie posia
dają ruchu własnego, a przemiesz
czają się jedynie w wyniku ruchu 
obrotowego Słońca, zaznaczyć na 
podanym rysunku położenie tych 
trzech plam po upływie 10 dni. 

Uzasadnić odpowiedź. 

2. W jakiej odległości od środka Słońca znajduje się. środek masy układu 
Słońce-Jowisz-Saturn w chwili, gdy wszystkie trzy ciała leżą na 
jednej linii prostej, zaś Jowisz i Saturn są po tej samej stronie Słońca. 
Potrzebne dane liczbowe wyszukać samodzielnie. 

3. Stojąc twarzą w kierunku północnym obserwator widzi zaznaczoną na 
rysuniku część nieba. Na podstawie analizy rysuniku (~powyżej) podać 
przybliżoną szerokość geograficzną miejsca obserwacji. 
W jakiej porze roku i porze nocy niebo ma taki wygląd jak na ry
sunku? 

4. W dwóch obserwatoriach astronomicznych C i D dokonano równo
cześnie pomiaru położenia pewnego satelity na sferze niebieskiej. 
W obserwatorium C zmierzono współrzędne horyzontalne A1 i H 1 
punktu, w którym znajdował się satelita, zaś w obserwatorium D jedy
nie azymut A2 tego punktu. 
Obliczyć na jakiej wysokości nad powierzchnią Ziemi znajdował się 
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sateLita w momencie pomiaru, jeśli wiadomo, że azymut stacji D mie
rzony ze stacji C wynosi A3, a odległość między stacjami mierzona 
w linii prostej wynosi d. 
Zakładamy, że przy odległości d powierzchnia Ziemi jest płaska . Obli
czenia przeprowadzić dla wartości: 

' ~ A1 = 30°17'; ~·A2 = 21°37'; A3 = 70°31'; h 1 = 45°; d = 40 km 

5. W miejscowości A pewna gwiazda górowała o pół godziny (średniej 
słonecznej) wcześniej aniżeli w miejscowości B leżącej na tym samym 
równoleżniku. Obliczyć szerokość geograficzną tych miejscowości oraz 
ich położenie względem siebie zakładając, że promień Ziemi R = 
= 6400 km oraz odległość między tymi miejscowościami = 400 km. 

ZADANIA OBSERWACYJNE 

l. W środku tarczy o promieniu r = 15 cm umocować prostopadle do jej 
powierzchni pręt o długości l = 8 cm. 
Na ustawionej dokładnie poziomo tarczy wyrysować w odstępach 45 
minutowych kierunki cienia rzucanego przez oświetlony Słońcem pręt. 
Na obwodzie tarczy notować momenty obserwacji. Równocześnie na 
identycznej tarczy umieszczonej w przybliżeniu w płaszczyżnie rów
nika niebieskiego wyrysować również kierunki cienia rzucanego przez 
prostopadły do niej pręt w tych samych odstępach czasu. 
Na każdej tarczy pomierzyć kąty pomiędzy promieniami (cieniami prę
tów) wykreślonymi podczas kolejnych odczytów. 
Porównać i przeanalizować wyniki obserwacji. 
Podać datę i miejsce obserwacji. 
Do rozwiązania dołączyć tarcze (bez prętów). 

2. Z długości cienia rzucanego na poziomą płaszczyznę przez pionowy 
pręt o znanej długości Z obliczyć wysokość Księżyca nad horyzontem 
w momencie obserwacji. Korzystając z uprzednio wyznaczonej linii 
południowej zmierzyć azymut Księżyca . 
W rozwiązaniu zadania podać : metodę wyznaczania linii południkowej, 
długość pręta i długość cienia, sposób obliczenia wysokości Księżyca, 
miejsce, datę i moment obserwacji z dokładnością do Im oraz własne 
wnioski na temat dokładności wyników. 

3. Zaobserwować dwa kolejne przeloty na tle gwiazd tego samego sztucz
nego satelity Ziemi. Nanieść trasy przelotów na mapę nieba. Podać 
miejsce, datę i momenty początku i końca obserwacji (z dokładnością 
do l minuty). Na podstawie obserwacji obliczyć przybliżony okres 
obiegu tego satelity wokół Ziemi. 
Wyznaczyć każdorazowo obserwacyjnie kątową wysokość topocentrycz
ną (h) punktu, w którym gaśnie satelita i wyjaśnić graficznie przy
czyny zaobserwowanych różnic . 

KRONIKA PTMA 

Turnus astronomiczny w Niepołomicach 

Wiele przyczyn składa się na pewne osłabienie aktywności abserwa
cyjnej na terenie PTMA. Szeregi czynnych dotychczas obserwatorów 
wykruszają się, a Sekcje Obserwacyjne Oddziałów nie potrafią na ogół 
wychować nowych obserwatorów. Dlatego też dobrze się stało, że Zarząd 
Główny PTMA w trosce o rol'lWój działalności obserwacyjnej zorganizował 
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i w tym roku zgrupowanie mające na celu ZaJI)OZJnaruie jego uczestników 
z ró:imymi formami obserwacji astronomicznych, dostępnymi dla amatorów. 

Zgrupowanie p. n . "Wczasy pod gwiazdami", zorganizowane wspólnie 
z Zarządem Krakowskiego Oddziału PTMA, odbyło się w dniach 8-21 
sierpnia br. Jako miejsce przeprowadzenia turnusu wybrano podkrakow
skie miasteczko Niepołomice, gdzie mieści się Stacja Obserwacyjna Od
działu Krakowskiego PTMA, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej 
nr l. Stacja powstała jako wynik zgodnej współpracy Krakowskiego Od
działu PTMA, Dyrekcji Szkoły, Władz m . Niepołomic i innych lokalnych 
czynników działających w ramach Społecznego Komitetu. 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc nie wszyscy chętni mieli moż
ność spędzić 2 tygodnie w Stacji Obserwacyjnej, łącząc pożyteczne za
jęcia z przyjemnym wypoczynkiem. Ostatecznie w zgrupowaniu wzięły 
udział 23 osoby z dziesięciu Oddziałów Towarzystwa, a to : Franciszek 
Chodorowski (Białystok) , Władysław Kantek, mgr Alfred Neumann, mgr 
Marian Turnidalski (Jelenia Góra), Jan Budniak (Katowice), Jan La
chowski (Kielce), Jan Winiarski, Stanisław Zorzański (Krosno), Andrzej 
Wiciński (Lublin), Anna Dębska (Szczecin) , Janina Timofiejew (Toruń), 
mgr Zofia Dajkowska, Barbara Cieślakowa, Leszek Fałtynowicz, Tomasz 
Kłosowski, Witold Kranas, Jerzy Madej, Zbigniew Małas, mgr Zofia Ma
ślakiewicz, Jerzy Ryglewicz, Andrzej Sołtan, Michał Wołyńczyk (War
szawa) , Bogdan Warwas (Wrocław). 

Turnus prowadzili: wiceprezes Zarządu Głównego PTMA mgr inż. 
Edward S z e l i g i e w i c z oraz kierownik Sekcji Obserwacyjnej Od
działu Krakowskiego Andrzej Słowik, przy czynnej pomocy mgr Bo
gumiły C z e r l u n c z a k i e w i c z. 

Uczestnicy turnusu zostali zakwaterowani (na koszt PTMA) w Szkol
nym Schronisku Turystycznym. Dyrektor Szkoły mgr Urbański użyczył 
pomieszczeń szkolmych na zajęcia teoretycme. Zajęcia praktyczne prowa
dzono z terenu Stacji, korzystając z bogatego zestawu ilnstrumootów. 

Tegoroczne zgrupowanie, w odróżnieniu od poprzednich turnusów ob
serwacyjno-szkoleniowych (organizowanych przez Zarząd Oddziału Kra
kowskiego od 1958 r .) miało zupełnie odrębny, wyłącznie szkoleniowy 
charakter, a celem jego było przede wszystkim praktyczne przygotowa
nie uczestników do prowadzenia samodzielnych obserwacji. 

Program zajęć, przygotowany przez Sekcję Obserwacyjną Oddziału 
Krakowskiego PTMA, uwzględniał dwa zasadnicze aspekty: 

- przekazanie uczestnikom zgrupowania maksimum wiadomości teo
retycznych i praktycznych odnoszących się do obserwacji w ogóle, 

- zaznajomienie przyszłych obserwatorów z konkretnymi, wybranymi 
tematami obserwacji astronomicznych. 

I tak, pierwsza część programu obejmowała takie zagadnienia jak: 
orientacja na niebie, posługiwanie się mapką obrotową, atlasami i rocz
nikiem astronomicznym, służba czasu, przygotowanie się obserwatora do 
obserwacji, prowadzenie dziennika obserwacyjnego, posługiwanie się róż
nymi instrumentami (obsługa i wyszukiwanie obiektów) itp. Szczególnie 
dużą uwagę zwrócono na nabycie przez obserwatorów praktycznych 
umiejętności przygotowania się do obserwacji, obsługi różnego rodzaju 
instrumentów (lornetki, małej lunetki, dużego refraktora, teleskopu 
zwierciadlanego syst. Newtona, tak na montażu paralaktycznym jak 
i azymutalnym), a przede wszystkim umiejętności odnajdywania obiektu 
przy pomocy teleskopu i jego identyfikacji w atlasie lub na mapie. 
W tym celu uczestnicy turnusu wykonali szereg ćwiczeń jak np.: odnaj-
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dywanie słabych obiektów mgławicowych i gwiazdowych, określenie za
sięgu instrumentu wg sekwencji polarnej itp. Wymagało to skopiowania 
odpowiedniej mapkd, odnalezienia żądanej okolicy nieba i identyfikacji 
dostrzeżonych gwiazd. Umiejętność odnajdywania wybranych obiektów, 
często bardzo słabych, sprawiająca wiele kłopotów nie tylko początku
jącym amatorom, uznana w programie za podstawową umiejętność ob
serwatora, została przez większość uczestników turnusu opanowana 
dzięki wielu godzinom spędzonym przy różnych instrumentach. 

· Po zajęciach o charakterze ogólnym przyszedł czas na praktyczne za
jęcia obserwacyjne o określonej tematyce: Słońce, gwiazdy zmienne, me
teory, oraz na inne obserwacje o charakterze sporadycznym. 

Do obserwacji meteorów wykorzystano noce aktywności roju Perseid. 
Między innymi uczestnicy prowadzili rejestrację meteorów w celu wy
znaczenia radiantu oraz przeprowadzili obserwację "na bazie" dla okre
ślenia wysokości punktów pojawiania się i gaśnięcia meteorów. 

Po zaznajomieniu się z całokształtem zagadnienia amatorskich ob5er
wacji Słońca obserwatorzy przystąpili do obserwacji plam słonecznych 
i pochodni, jednak mała aktywność słoneczna w tym okresie niezbyt 
sprzyjała zajęciom dydaktycznym. 

Obserwacje gwiazd zmiennych poprzedzone wykładami omawiającymi 
zasady fotometrii wizualnej oraz opracowanie obserwacji, stały się 
w drugiej połowie turnusu podstawowym tematem całonocnych zajęć. 
Znaczną pomocą przy opanowaniu zasady oceniania jasności gwiazd 
zmiennych było tzw. "variabilium", przyrząd imitujący wygląd nieba 
gwiazdzistego oglądanego przez teleskop. 

Zebrany materiał obserwacyjny został wstępnie opracowany jeszcze 
w czasie trwania turnusu. 

Pogoda wyraźnie dopisywała, co powodowało, że zajęcia obserwacyjne 
kończyły się niejednokrotnie o świcie. Po pracowitej nocy obserwatorzy 
mieli możność podziwiania uroczego brzasku nad doliną Wisły, tym 
atrakcyjniejszego, że uświetnionego w te dni piękną konfiguracją jasnych 
planet z widocznym przez szereg ranków Merkurym. Trzeba w tym 
miejscu podkreślić nadspodziewanie dobre warunki obserwacyjne Stacji 
w Niepołomicach, mimo bliskiego sąsiedztwa świateł Krakowa, dymów 
Nowej Huty i mgieł w dolinie Wisły. Dobra komunikacja z Krakowem 
sprzyja wykorzystaniu Stacji przez obserwatorów rekrutujących się nie 
tylko spośród członków Krakowskiego Oddziału PTMA. 

"Wczasy pod gwiazdarni" można uznać za imprezę w pełni udaną. 
Zalożenia szkoleniowe zostały -wypełnione, a możliwości wypoczynku ja
kie stwarzają Niepolornice - rekreacyjna miejscowość na skraju starej 
puszczy - zostały w pełni wykorzystane przez uczestników zgrupowania. 

Wśród osób, które przyczyniły się do powodzenia tej imprezy wymie
nić należy miejscowego amatora Zdzisława S ł o w i k a, inicjatora bu
dowy Stacji i twórcy dwóch poważnych instrumentów stanowiących jej 
wyposażenie, który służył zawsze pomocą, w tym zapewniając transport 
grupy obse~~?torów umożliwił przeprowadzenie obserwacji meteo
rów "na baz1e . 

Ofiarnie, z dużym poświęceniem, rolę gospodarza pełnił mgr Kazi
m i e r z U r b a ńs k i, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr l. Serdecznie 
też dziękowali Mu uczestnicy na uroczystości zakończenia turnusu, uroz
maiconej ogniskiem, wieczorkiem pożegnalnym w szkole oraz wieczorną 
wycieczką do pięknego renesansowego zamku. W obecności Gospodarza 
Miasta Władysława W ł o d ar czy k a, przewodniczącego Komitetu FJN 
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Karola K l i my, przedstawicieli miejscowego społeczeństwa i młodzieży, 
tj. tych, którzy swoją ofiarnością przyczynili się do powstania Stacji, 
dokonwno złożerna aktu erekcyjnego pod fundament kolumnty przyszłego 
dużego liinstrumentu w drugim pawilonie. 

Dwa niepołomickie tygodnie pozostawiły po sobie niezapomniane wra
żenia, które będą zachętą do podobnych spotkań. 

ANDRZEJ SLOWIK 

TO I OWO 

Energia radiowa z odleglej galaktyki 

Energia radiowa, która powstała przeszło 300 milionów lat temu wy
korzystana została w Stanach Zjednoczonych do odsłonięcia kurtyny 
podczas uroczystości uruchomienia najczulszej na świecie anteny radio
wej. Antena ta, znana jako Urządzenie Radarowe Haystack, stoi na 
wzgórzu w pobliżu Tyngsboro w stanie Massachusetts. Jest ona przezna
czona do śledzenia pojazdów kosmicznych i wykrywania fal radiowych 
wysyłanych samorzutnie przez wciąż jeszcze mało znane źródła we 
wszechświecie. Podczas uroczystości uruchomienia anteny, skierowano ją 
na galaktykę "Cygnus A", jedno z "najjaśniejszych" - najsilniejszych -
źródeł fal radiowych we wszechświecie. Schwytana przez antenę energia 
radiowa została przemieniona w ciągły szum, którego zgromadzona pu
bliczność wysłuchała przez głośnik. Szum ten uruchomił wzmacniacz 
a ten z kolei rozsunął powoli kurtynę na podium, odsłaniając plakietę 
urządzenia Haystack. Antena jest tak czuła, że może wyśledzić przedmiot 
wielkości igły krążący w odległości 800 km od Ziemi. 
(Wg Horyzonty Naukt nr 3) TADEUSZ GRZESŁO 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

26 grudnia. 1886 r. zmarł Teodor Oppolzer 
T e o d o r O p p o l z er urodził się 26 października 1841 r. w Pradze, 

jako syn wybitnego patologa austriackiego. W dziewiątym roku życia 
przenosi się do Wiednia, którego nie opuszcza już do końca życia. Tu 
kończy gimnazjum, a następnie studiuje medycynę oraz astronomię i ma
tematykę. W r. 1864 zostaje lekarzem, lecz kilka lat później poświęca 
się wyłącznie astronomii. Pierwszą jego pracą naukową było obliczenie 
orbity komety 1861 I. W r. 1869 zostaje członkiem Wiedeńskiej Akademii 
Nauk, a w r. 1870 profesorem astronomii teoretycznej i geodezji wyższej 
Uniwersytetu Wiedeńskiego. W tym samym roku publikuje cenną pracę 
pt. Lehrbuch der Bahnbestimmung der Ptaneten und Cometen, której 
przedmiotem są metody wyznaczania orbit, planet i komet. Pod koniec 
życia pracuje nad dziełem o teorii perturbacji (głównie Księżyca), jed
nak pracy tej nie ukończył z powodu przedwczesnej śmierci. Zmarł 
w Wiedniu, mając zaledwie 45 lat. 

Najcenniejszą pracą Oppolzera jest dzieło pt. Canon der Finsternisse 
(Kanon zaćmień), wydane przez Wiedeńską Akademię Nauk w r. 1885. 
W dziele tym podał elementy dla 8000 zaćmień Słońca w okresie 3369 lat 
(od 10 listopada 1208 r p.n.e do 17 listopada 2161 r n.e.) i dla 5200 za
ćmień Księżyca w okresie 3370 lat (od 21 kwietnia 1207 r. p.n.e. do 12 
października 2163 r. n.e.). Dzieło to ilustrowane jest wykresami przebiegu 
zaćmień Słońca widocznych na północnej półkuli Ziemi, a częściowo 
także na półkuli południowej (do 30° szer. połudn.). Dzięki temu w każ-

..J.= ..... 
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·dej niemal chwili można dowiedzieć się, gdzie i kiedy dane zacmienie 
Słońca było lub będzie widoczne. Ma to duże znaczenie przy organizo
waniu wypraw zaćmieniowych oraz w badaniach historycznych, w któ
rych dzięki znajomości dat minionych zaćmień Słońca można dokładnie 
obliczyć daty innych wydarzeń w przeszłości. 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski Grudzień 1966 r. 

R mrlriem., nisko nad połudrniowo-wschodnim. horyZIOintem moż
na. ,odtnJaleźć M e T k u T e g o, świecącego j\Clko gwiiaJZd:a olk.olo 

-0.4 wielkości, a pod koniec miesiąca w tej samej okolicy nieba 
dostrzeżemy także W e n u s, znacznie jaśniejszą niż Merkury 
(-3.4 wielkości). 

S a t u r n widoczny jest wieci'Jorem na granicy gwiazdazbio
rów Ryb i Wodnika jako gwiazda około + 1.3 wielkości, nato
miast czerwcm€go M a r s a odnajdziemy po północy jako gv,d.az
dę około + 1.2 wielkości w gwiazdozbiorze Promy. Po północy 
też w gwiazdoZibiOII'Ze Lwa możemy odnaleźć U r a n a, ale za 
pomocą lrmety lub lornetki (5.8 wielkości gwiazdowej), a P l u
t o n, przebywający także w Lwie, dostępny jest tylko przez 
wielkie teleskopy (14.5 wielkości). N e p t u n jest niewid'X."l..ly. 

Przez całą noc natomiast możemy obserwować J o w i s z a, 
jako jasną gwiazdę około -2.1 wielkości w gwiazdozbiorze Raka. 
Jowisza warto obserwować przez lunety z;e względu na ciekawe 
zjawiska w układzie jego czterech galileuszowych księżyców; 
d<jkladne momenty tych z;jawisk podajemy w tekście panizej. 

Za pomocą większych lUJnet możemy obS€!r'WOIWia.Ć dwie pla
inetoidy: 1111a g1ranlicy gwiia:zJdozbiorów Bliźn.ią'tj, Bykia i Orianal 
około 7 wielkości C er e s i w gwiazdozbiorze WielO'I")'ba około 
9 wielkości P a l l a s. Obie planetki należą do grupy czterech 
największych, najjaśniejszych i najwcz.eśniej odkrytych pla
netoid. 

l '2(1 Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Cień księżyca l pojawia się na tarczy planety o 2lh4Sm, a sam 
księżyc rozpoczyna przejście na tle tarczy o 22h50m. Cień schodzi z tar
czy Jowisza o Oh4m, a księżyc l kończy przejście o lh6m. 

2•1 o lOh złączenie Księżyca z Jowiszem. O 16h7m heliografiezna dłu
gość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to początek 1515 rotacji Słońca 
wg numeracji Carringtona. O 22hl6"' obserwujemy koniec zakrycia l 
księżyca Jowisza przez tarczę planety. 

2/3(1 Na tle tarczy Jowisza wędruje cień jego 3 księżyca. Plamkę cienia 
•Obserwujemy od 23hllm do 2h39m. O 3hl7m rozpoczyna przejście na tle 
tarczy Jowisza sam księżyc 3. 
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4dl8h Merkury w największym zachodnim odchyleniu (21 °) od Słońca. 
O 2lh43m nastąpi koniec zakrycia 4 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. 

5d o 13h niewidoczne złączenie Merkurego z Neptunem. O 24h złącze
nie Urana z Księżycem. 

6dl4h Niewidoczne złączenie Marsa z Księżycem . O 23h57m obserwu
jemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie nagle 
w cieniu planety w odległości równej prawie promieniowi tarczy od jej 
lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). 

8d Księżyc 2 i jego cień, a następnie księżyc l wraz ze swym cieniem 
przechodzą na tle tarczy Jowisza. O 18hl5m na tarczy Jowisza pojawia się 
cień jego 2 księżyca, a o 20h9m sam księżyc 2 rozpoczyna przejście na tle 
tarczy planety; cień schodzi z tarczy o 2lh8m, a księżyc 2 kończy swoje 
przejście o 23h4lm na tarczy planety dostrzegamy cień księżyca l , a sam 
księżyc znika na tle tarczy o Oh 37m; cień wędruje po tarczy Jowisza 
do lh57m, a sam księżyc l ukazuje się dopiero o 2h53m. 

gd o 20h50m obserwujemy początek zaćmienia księżyca l, a o 24h4m 
koniec zakrycia tego księżyca przez tarczę Jowisza. 

lOd Księżyc znajdzie się w złączeniu kolejno z dwiema planetami: 
o 7h z Neptunem i o 17h z Merkurym. Wieczorem na tarczy Jowisza 
dostrzegamy cień jego l księżyca. Plamka cienia widoczna będzie do 
20h26m, a sam księżyc l przechodzący właśnie na tle tarczy ukaże się 
o 21hl9m. 

12d Do 2lh58m na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 4 księżyca. 
Sam księżyc 4 rozpoczyna przejście na tle tarczy dopiero cztery godziny 
po zejściu cienia. 

13/14d o Oham obserwujemy koniec zakrycia 3 księżyca przez tarczę 
Jowisza, a o 2h3lm początek zaćmienia księżyca 2. 

15/16d Księżyce 2 i l oraz ich cienie wędrują kolejno po tarczy Jo
wisza. Cień księżyca 2 ukazuje się na tarczy planety o 20h5lm, a sam 
księżyc rozpoczyna przejście o 22h30m; cień kończy swą wędrówkę 
o 23h44m, a księżyc 2 o lh24m. O Ih35m ukazuje się cień księżyca l, 
a sam księżyc l dociera do brzegu tarczy o 2h22m; cień księżyca l wi
doczny jest do 31151111, a sam księżyc jest niewidoczny do 4h39m. 

17dl7h Merkury w złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Skorpiona. Wieczorem w pobliżu Jowisza nie 
widzimy jego 2 księżyca, który ukryty za tarczą planety ukaże się do
piero o 20h13m. W tym czasie (od 20h3m) po tarczy Jowisza wędruje 
cień księżyca 1. a sam księżyc rozpoczyna przejście o 20h49m. Cień księ
życa l kończy przejście o 22hl9m, a sam księżyc o 23h5m. 

19dl3h Saturn w złączeniu z Księżycem. 
20/2ld Tej nocy wszystkie cztery księżyce Jowisza widoczne są z le

wej strony tarczy planety (w lunecie odwracającej) i dwa najdalsze 
skryją się w cieniu planety. Foczątek zaćmienia obserwujemy: o 21h6m 
księżyca 3 i o lh49m księżyca 4. 

22d8h30m Słońce wstępuje w znak Koziorożca (jego długość ekliptyczna 
wynosi wówczas 270°); mamy początek zimy astronomicznej na półkuli 
północnej. O lOh planetoida Ceres w opozycji ze Słońcem. 

22/23d o 23h27m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 2 księżyca. 
O Oh49m księżyc 2 rozpoczyna przejście na tle tarczy planety. Jego cień 
widoczny jest na tarczy do 2h2lm, ale o 3h28m pojawia się z kolei cień 
księżyca l. O 3h43m księżyc 2 kończy, a o 4h8m księżyc l rozpoczyna 
przejście na tle tarczy Jowisza. 
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23/24d Obserwujemy początek zaćmienia (o Oh38m) i koniec zakrycia 
(o 3h35rn) l księżyca Jowisza. 

24<1 o 211•56m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego l księżyca, na
tomiast o 22h29m ukazuje się spoza tarczy planety dotychczas niewi
doczny księżyc 2. Księżyc l przechodzi na tle tarczy Jowisza od 22h34m 
do 24h50m. Cień tego księżyca widoczny jest do 24hl3m. 

25<1 o 19h7m nastąpi zaćmienie l księżyca Jowisza. Koniec zakrycia 
tego księżyca przez tarczę planety obs.erwujemy o 22h2m. 

29<115h Złączenie Księżyca z Jowiszem. Wieczorem w pobliżu Jowisza 
nie widzimy księżyca 4, który przechodzi właśnie na tle tarczy planety 
i ukaże się dopiero o 2lh3m. O 23h48m po raz drugi w tym miesiącu he
liograficzna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°: początek 1516 ro
tacji wg Carringtona. 

30d o 2h4m na tarczy Jowisza pojawia się cień księżyca 2. Sam księ
życ rozpoczyna przejście na tle tarczy planety o 3h7m. Tego też dnia dwie 
planety są nieruchome w rektascensji: o 15h Uran, o 24h Pl4ton. 

3ld Prawdopodobnie nikt nie będzie obserwował Jowisza w wieczór 
Sylwestrowy, odnotujmy jednak, że o 20h56m nastąpi zaćmienie 2 księ
życa Jowisza, a o 23h50m na tarczy planety pojawi się cień księżyca l. 

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

D a ta 

1966 
XI 7 

XII 17 
27 

I 7 

Data 

l 
p 

l 1966 

o 
XII l f" 3 15.32 

5 14.51 
7 13.68 
9 +12.84 

11 tl1.97 
13 11.08 
15 +10.18 

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. 
0.726 108.6 1.706 255.2 1.662 
0.727 108.8 1.695 253.6 1.664 
0.728 108.9 1.681 251.5 1.666 
0.728 108.9 1.663 248.8 1.666 

Dane dla. obserwatorów Slo6ca 
{na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l Data l 1966 
p 

o o o 
t0.82 14.87 XII 17 +9.27 

0.56 348.51 19 +8.34 
+0.30 322.16 21 +7.40 
+0.04 295.80 23 +6.45 
-0.21 269.45 25 +5.49 
-0.46 243.10 27 +4.53 
-0.72 216.74 29 +3.56 
-0.98 190.39 31 +2.59 

mlnkm j. a. mlnkm 
248.6 1.755 262.5 
248.9 1.663 248.8 
249.2 1.567 234.5 
249.2 1.469 219.8 

l Bo l Lo 

o o 
-1.23 164.05 
-1.48 137.70 
-1.74 111.35 
-1.98 85.00 
-2.28 58.66 
-2.47 32.31 
-2.71 5.97 
-2.95 339.63 

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

B
0

, L
0 

- heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Grudzień 1966 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1966 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

}h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

o. l 3 l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o hm hm 

15 02 -14.6 5 34 14 55 
15 29 -16.7 5 34 14 31 
16 23 -20.6 6 13 14 20 
17 26 -23.5 6 57 14 24 

Widoczny rankiem nisko nad płd.
-wsch. horyzontem (około -0.4 
wielk. gwiazx:l.). 

1149 
12 09 
12 28 
12 46 

MARS 

+ 3.1 o 47 + 1.1 o 38 
+ 0.9 o 19 
- 2.8 o 16 

13 17 
12 48 
12 25 
1146 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

o. l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

16 28 -21.7 7 45 15 35 
17 22 -23.5 8 12 15 38 
18 17 -24.1 8 32 15 48 
19 12 -23.5 843 16 09 

Pod koniec miesiąca możr'la próbo
wać odszukać ją rankiem nisko 
nad pld.-wsch. horyzontem (-3.4 
wielk. gwiazd.). 

8 27 
8 26 
8 23 
8 19 

JOWISZ 

+19.5 l 19 51) 
+19.6119 09 
+19.8 18 24 
+20.1 17 39 

1127 
lO 48 
lO 07 
g 26 

Widoczny po pólnocy w gwiazdo- Widoczny przez całą noc w gwillz-
zbiorze Panny ( + 1.2 wielk. gwiazd.). dozbiorze Raka (-2.1 wielk. 

gwiazd.). 
SATURN URAN 

XI 171 23 38 l -5.0 113 56 l l 06 
XII 7 23 38 -4.9 12 37 23 43 

27 23 41 -4.6 11 19 22 29 

11 381 +3.2 l l 16 l 
11 40 +3.0 23 56 
11 41 2.9 22 38 

13 46 
12 28 
1110 

XI 19 
XII 9 

29 

XI 21 
XII l 

11 
21 
31 

Widoczny wieczorem na granicy Widoczny po pólnocy w gwiazdo-
gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika zbiorze Lwa (5.8 wielk. gwiazd.). 
( +1.3 wielk. gwiazd.). 

o _ l w poludniku 

h m 
15 20A 
15 23.4 
15 26.0 

Niewidoczny. 

NEPTUN 

o 
-16 39' 
-1650 
-1659 

hm 
1104 

9 49 
8 33 

PLANETOIDA l CERES 

6 25.3 
619.2 
610.7 
6 00.6 
5 50.1 

+23 56 
+2439 
+2524 
+26 07 
+2646 

2 03 
117 
o 30 

23 36 
22 46 

Około 7.2 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą one na granicy Bliźniąt, 
Byka i Oriona. Opozycja 22 grud
nia. 

l o l w polu~!_~~_ 
--------- ---------

h m s 
1147 23 
11 48 40 
11 49 08 

PLUTON 

o l 
+17 18~91 
+t7 21.7 
+1730.1 

h m 
7 33 
6 15 
4 57 

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

PLANETOIDA 2 PALLAS 

o 43.2 -20 47 20 18 
o 42.3 -20 59 19 37 
o 44.0 -20 47 19 00 
o 48.0 -20 16 18 24 
o 54.1 -19 28 17 51 

Około 9 wielk. gwiazd. Widoczna 
wieczorem w gwiazdozbiorze Wie
loryba. 

Planetohly rozpoznajemy po ich ruchu gwiazd, porównując rysunki z kilku nocy 
okolicy n:.eba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Grudzień 1966 r. SLOŃCE 

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

r. czasu l (J. l a wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. 

m hm o hm hm hm hm hm hm 
Xl27 +12.3 16 09 -21.0 7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 32 

XII 7 + 8.5 16 52 -22.5 8 03 15 44 7 47 15 39 7 41 15 46 
17 + 4.3 17 36 -23.3 813 15 43 7 57 15 39 7 50 15 46 
27 -0.7 18 21 -23.4 8 18 15 48 8 02 15 44 7 55 15 51 

KSIĘŻYC 

l h czasu 1h ,czasu 
Data środk.-europ. 

warszawa 
Data środk.-europ. 

Warszawa 

"' l 3 wsch. j zach. (J. l 3 wsch. j zach. 

hm o hm hm hm o hm hm 
III l 7 Ol +27.2 18 04 11 03 11111 16 06 -22.5 6 57 14 32 

2 8 Ol +25.6 19 24 1143 12 17 06 -25.6 8 19 15 11 
3 9 00 +22.5 20 50 12 10 13 18 06 -27.1 9 27 16 03 
4 9 56 +18.1 22 17 12 30 14 19 06 -27.0 10 16 17 10 
5 lO 49 +12.7 23 43 12 45 15 20 03 -25.5 10 52 18 25 
6 1141 + 6.6 - . 13 00 16 20 57 -22.6 1116 19 41 
7 12 32 + 0.1 l 08 13 14 17 2147 -18.8 1134 20 56 
8 13 23 - 6.4 2 34 13 27 18 22 34 -14.3 1148 22 08 
9 14 15 -12.6 4 00 13 44 19 23 19 - 9.3 12 ooi 23 19 

10 15 091-18.1 5 30 14 04 20 O Ol - 4.0 12101 -

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

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

hm hm hm 
7 36 15 29 711 
7 51 15 22 7 24 
7 33 15 20 7 33 
7 38 15 26 7 38 

1h czasu 
Data środk.- europ. 

(J. l a 

hm o 
11121 o 43 + 1.4 

22 l 26 + 6.9 
23 2 10 +12.1 
24 2 57 +17.0 
25 3 47 + 21.2 
26 4 42 + 24.6 
27 5 40 + 26.7 
28 6 41 + 27.3 
29 7 43 + 26.2 
30 8 44 + 23.4 
31 9 42 +19.2 

hm hm 
15 44 716 
15 39 7 30 
15 39 7 40 
15 44 7 45 

warszawa 

wsch. j zach. 

hm hm 
12 21 o 28 
12 32 l 38 
12 45 2 50 
13 Ol 4 05 
13 24 5 23 
13 56 6 41 
14 44 7 57 
15 49 8 56 
17 08 9 41 
18 34 10 13 
20 03 10 36 

hm hm hm hm hm 
15 31 7 03 15 36 711 15 18 
15 24 716 15 31 7 27 1511 
15 24 7 35 15 31 7 36 15 10 
15 29 7 30 15 36 7 41 15 15 

Fazy księżyca 

Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

XI 28 4 
XII 5 8 
XII 12 4 
XII 19 23 
XII 27 19 

l 
Srednlca 
tarczy 

Najmn . XII 7 191 32~4 
Najw. XII 20 l 29.5 
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CO~EPlKAHHE 

JI. HeBencKn: KaK nocrponTL mo6n
TeJILCKnli TeJieCKOll (2). 

M. KaMeHLCKJ<: ReKoToporo 'łHCJia, 
,lleHb 6biJI 6e3 'łHCJia ... 

c. P. B>KOCTKeBH'ł! HCTOPH'łeCKall 
ceneHonorHH. 

A. Kyc&He:>K: llPHHL\Hllbi lOPHJIIi'łec
KOro peryJIHpOBBHHII JleRTeJibHOCTH ro
Cy,llapCTB B 06JiaCTH HCCJie,IIOBaHHR 
JlyHbi H llJiaHeT COJIHe'łHOH CHCTeMbt. 

CnpaBO'łHHK Ha6JIIOJI&Tenn: JlyHa 'łe
pe3 6HHOKJib (3). 

Ha6nro,lleHHH: Ha6liiOJieHHH CBeT noro 
Mereopa - Ha6JIIOAeHne Kparepa HH
ceH. 

XpoHHKa: CneKrpanLHLtlł aHann3 
3Be3JILI B BonbillOM MarennaHOBOM 06-
naKe - Ha6JIIOJ1eHHH HoBolł repKyneca 
1963 ,110 BCllbllUKH - ~ecpeH,llbi B M-31 -
~2398 MHOrOKpaTHOtł CHCTeMOtł - MoryT 
JIH HelłTpOHHbie 3Be3,llbi IIBJIIITbCII 
HCTO'łHHKOM peHTreHOBCKOrO H3Jiy'łe

HHR? CBeTOBall KOPOHa BOKpyr 
cBepxHOBLIX 3Be3A - npoiUnoe ConH
Lia - BLtll nn MepKypnlł cnyTHHKOM 
BeHepLt? - OKOH'łaTeJILHbte Ha3BaHHII 
KOMeT Ha6JIIO,llaeMbiX B 1962-1964 ro
,llaX - Ell.le o KpaTepe OTTO CTpyBe -
3eMJI.R CH.RTaH "MOJIHHe:lł-1". 

ACTPOHOMH'łeCKall OJIHMllH8J18, 
XpOliHKa 06ll.leCTB8 (PTMA): ACTPO· 

HOMnąecKHli KYPC B HenonOMHL\aX. 
0 TOM, O Ci!M! 3HeprHII paJIHOH3JIY· 

'łeHHII H3 ,llaJieKOfi raJiaKTHKH. 
HCTOpH'łeCKJd!: K&lleHABPL! 26 AeKa-

6pH 1886 r. CKOH'łaJICII T30AOP OnnOJI• 
L\ e p. 

ACTpOHOMH'łeCKHii: K&JieHA&pL. 

OD 1967 ROKU URANIA PRZYJMUJE OGLOSZENIA 

Do Zarządu Głównego PTMA niejednokrotnie napływają listy 
z zapytaniami o możliwość dokonania za pośrednictwem Towarzy
stwa zakupu wyposażenia optycznego do wykonywanych przez 
Członków teleskopów. W związku z powyższym wznawiamy dawną 
tradycję naszego pisma - p o c z ą wszy o d l n u m er u 1967 
r o ku URANIA przyj m u j e o g l o s z e n i a w sprawie sprze
daży i zakupu instrumentów obserwacyjnych zarówno od członków, 
jak od instytucji zainteresowanych w detalicznej sprzedaży. Pro
simy o nadsyłanie ofert i zapotrzebowań REDAKCJA URANII 
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Księżyc po upływie 5,3 doby od nowiu (do artykutu Księżyc przez lornetkę, str. 348) 
Fot.: A. Rtickl 1l.IV.1951 r. 

czwarta strona okladkt: Jedno ze zdjęć powierzchni Marsa (10-te z kolei spo
śród 21, dokonanych przez aparaturę Marinera-~ w dniu 14 lipca 1965 r. 






