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INDEKS PRZEDMIOTOWY

Zapis indeksowy składa się z: hasla (tematu przedmiotowego) - stawnego wykładnika treści poszczególnych artykułów i notatek, czasem bliższego określenia
tematu (kursywą) i numeru odpowiedniej strony '). Tematy przedmiotowe w zależ
ności od potrzeb użytkowników dają możność dotarcia do poszczególnych opracowań zarówno przez bardzo szczegółowe określenie ich treści jak i przez podporząd
kowanie jakiemuś pojęciu bardziej ogólnemu. Na p1·zyklad są hasła "Jowisz",
,,Saturn". "Pluton", a równocześnie haslo "Planety". Jeśli uZytkownik nie znajdzie
w indeksie interesującego go problemu natury ogólnej, a jedynie szczegółowe

tematy z nim

związane, znaczy to, że w indeksowanum ?'OCZniku "U1·anii" byly
poświęcone tym zagadnieniom. Na przykład nie ma hasła "Gwia-

oddzielne notatki

zdy", a

są hasła

Astronomia -

"Gwiazdy nowe", "Gwiazdy zmienne".

194, 279 (nr 10), 280 (nr 10); historia - 45, 108, 237, 250;
52, 186, 341; zjazdy - 165, 207
Brahe Tycho - 108
Cassini Giovanni Domenico - 187
Doppler Christian - 282 (nr 11)
Dziewulski Władysław - 161, 162
Fauth Filip - 25
Foucault Leon - 58
Flamsteed John - 346
Fraunhofer Józef - 88
Galaktyka - 276 (nr 11)
Gwiazdy nowe - 337
Gwiazdy zmienne - 84; cefeidy - 2; ciasne układy podwójne - 98;
zaćmieniowe 66, 85
Herschel John - 153
Huygens Christian - 123
Instrumenty astronomiczne - 117, 130, 214, 250, 279 (nr 10), 277 (nr 11);
amatorskie - 72, 198, 278 (nr 11), 322
Jednostka astronomiczna - 264 (nr 11)
Jowisz - 183, 277 (nr 11), 340
Komety- 226; Grigga-Skjellerupa- 97; Halley'a- 136; van Houtena245; Rudnickiego - 230, 245
Kopernik Mikołaj - 151, 217, 245, 271 (nr 10)
Księżyc 13, 50, 77, 115, 141, 142, 143, 146, 179, 182, 211, 215, 217, 242,
266 (nr 10), 268 (nr 10), 338; badania- 18, 54, 144, 241-243, 279 (nr 10),
272-273 (nr 11), 326, 339
Kwazary- 53
Leonidy - 184, 260 (nr 11)
"Lunar Orbiter" - 330; "1" -16; "2"- 82, 146, 279 (nr 10); "3" -181;
"4"- 242, 243, 275 (nr 10), 273 (nr 11)
Mars - 169; badania fizyczne - 19, 142, 183, 274 (nr 11); obserwacje - 55
nauczanie -
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Maszyny matematyczne - 117, 214
Mendel Grzegorz - 217
Merkury - 84, 142, 183
Meteoryty - 134, 339; Tunguski - 19
Metoda ekwidensów - 103
Miary - 118, 120, 264 (nr 10)
Milośnicy astronomii kontakty międzynarodowe 52, 86; obserwacje - 85, 90, 147, 149, 175, 186, 202
Obserwatoria - Bulgaria - 280 (nr 10); Edynburg - 214; Kraków 55, 130
Olbers Henryk - 40
Olimpiada Astronomiczna - 56
Planety - 19, 20, 55, 84, 142, 169, 183, 215, 244, 273 (nr 11), 274 (nr 11),
277 (nr 11), 340
Pluton - 20
Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii - 185; historia - 34; szkolenia - 186, 341; zjazdy - 20, 151
Przestrzeń kosmiczna 276 (nr 10), 277 (nr 10), 278 (nr 10); badania 258 (nr 10); zagadnienia prawne - 83
·
Ri:imer Olaus - 250
Rubryki stałe - Kalendarzyk Astronomiczny - 26, 59, 91, 124, 155, 188,
217, 251, 283 (nr 10), 282 (nr 11), 347; Kalendarzyk Historyczny 25, 58, 87, 123, 153, 187, 217, 250, 282 (nr 10), 282 (nr 11), 346; Kronika- 15, 52, 81, 117, 142, 181, 207, 241, 274 (nr 10), 269 (nr 11), 330;
K ·ronika PTMA- 20, 151, 185, 245, 278 (nr 1), 341; Nowości Wydawnicze - 23, 57, 89, 187, 216, 249, 281 (nr 10), 279 (nr 11), 343; Obserwacje - 85, 147, 245; Poradnik Obserwatora - 13, 50, 77, 115, 141,
179, 215; To i owo - 216, 250, 280 (nr 11); Z korespondencji - 90,
122, 153, 217
Saturn - 183, 244
Schwabe Samuel - 282 (nr 10)
Słońce 208, 269 (nr 11); obserwacje - 19, 85, 147, 211; plamy - 85,
147, 209
Statki kosmiczne - 15, 54, 81, 146, 181, 242, 244, 258 (nr 10), 274 (nr 10),
275 (nr 10), 279 (nr 10), 273 (nr 11), 277 (nr 11), 326, 330
"Surveyor" - "1" -18, 243-244; "2'' -17; "3"- 275
Sztuczne satelity - 15, 81, 181, 258 (nr 10), 274 (nr 10), 326, 340
Teleskopy - 130, 214, 250, 277 (nr 11); amatorskie - 72, 198, 278 (nr 11),
322
Wenus - 142
Ziemia - 215, 273 (nr 11)
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INDEKS AUTORSKI
Zapis indek sowy sklada się z : nazwiska i imienia autora, t y tulu pracy i (w nawiasie) numer st1·ony, na której się ona znajduje'). 'Nazwiska autorów ulożone są
w kolejności alfabetycznej, a prace paszczegórnych autorów w kol ejności ulcazy ..
wania się.
Stanisław R.- Okolica lądowania Surveyora-1 (18); 4 stycznia 1941 roku zmarł Filip Fauth (25); Zmiana jasności quasaru (53);
"Białe plamy" na mapie Księżyca (54); Obłoki na Marsie (55); 17 lutego 1868 r. zmarł Leon Foucault (58); Zmienne "błyskowe" w gromadach i asocjacjach gwiezdnych (84); Luminescencja Merkurego.
(84); 2 marca 1840 r. zmarł HenrykOlbers (87); 14 kwietnia 1629 roku
urodził się Christian Huygens (123); Nowe wartości parametrów geometrycznych i fizycznych dla planet "ziemskiej grupy" (142); Geologia południowo-wschodniej części Mare Imbrium (142); Budowa wnę
trza Księżyca (143); Barwy na powierzchni Księżyca (144); Krater
Kopernik na zdjęciu sondy Lunar Orbiter-2 (146); 11 maja 1871 r.
zmarł John Herschel (153); Gdzie wylądują amerykańscy lunonauci?
(182); Dziesiąty księżyc Saturna (183); Wiek kraterów na Marsie (183);
Giovanni Domenico Cassini (ur. 8 czerwca 1625) (187); "Łukowata"
protuberancja na Słońcu (211); Nowe nazwy na mapie Księżyca (211);
Wielka szczelina na odwrotnej stronie Księżyca (243); "Sowa" na
Księżycu (243); Kometa van Ho u ten (245); 25 września 1644 r. urodził się Ola u s Rćimer (250); Schematyczna mapka odwrotnej strony
Księżyca (268 nr 10); Nowości Wydawnicze (281 nr 10); 25 paździer
nika 1789 r. urodził się Samuel Schwabe (282 nr 10); Jednostka astronomiczna (264 nr 11); Tajemnicze cienie na Księżycu (272 nr 11);
Badania gruntu Księżycowego (272 nr 11); Krater Inghirami na zdję
ciu Lu nar Orbiter-4 (273 nr 11); Poszukiwania drugiego Księżyca
Ziemi (273 nr 11); Najlepiej poznana kraina na Marsie (274 nr 11);
Atmosfery księżyców Jowisza (277 nr 11); Największe teleskopy
świata (277 nr 11); 29 listopada 1803 r. urodził się Christian Doppler
282 nr 11); O wynikach akcji Lunar Orbiter (330); Plastyczna mapa
odwrotnej strony Księżyca (338); Czyżby na Księżycu istniał skroplony gaz? (339); 31 grudnia 1719 r. zmarł John Flamsteed (346).
Cwirlco-Godycka Zofia - Wiedza ludowa o gwiazdach (8).
Cwirko-Godycki Je1·zy - W sprawie kanałów na Marsie (169); Droga na
Księżyc (l) (326).
·
Czerlunczakiewicz Bogumila - Szkoleniowy turnus obserwacyjny w Niepolomieach (341).
Dornański Wojciech Księżycowe obserwatoria 198 ... ? (266 nr 10).
Erdman Jerzy -Nowy instrument astronomiczny w Oddziale Warszawskim (278 nr 11).

Brzostkiewicz
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Ewolucja ciasnych układów podwójnych (98); Jądro naszej
Galaktyki (276 nr 11); Nowa Delfina (337).
Grzeslo Tadeusz - Przygotowania do obchodów 500 rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika (245); " Operacja 1001-Frombork" (271 nr lO);
Komitet Narodowy Badania Przestrzeni Kosmicznej (COSAR) (278
nr 10); Federacja Służb Astronomicznych i Geofizycznych (279 nr 10);
Krater księżycowy nałożony na inny krater wcześniejszego pochodzenia (279 nr 10); Z działalności Komitetu Narodowego Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej (IAU) (280 nr 10).
Grzyb Eugeniusz - Dzielenie włosa na części (153) .
Jodlawski Włodzimierz- Obserwacje dużych grup plam słonecznych (85).
Kamieński Michał Kometa Potopu Biblijnego (136); Orientacja i dawność Wielkiej Piramidy Cheopsa w Gizeh (237).
Karpowicz Maria - Gwiazdy zmienne - cefeidy (2).
Kreiner Jerzy M. - Pięćsetne zebranie naukowe Obserwatorium Krakowskiego (55); Metoda ekwidensów w astronomii (102); Nowy teleskop Obserwatorium Krakowskiego (139); Nowe obserwatorium astronomiczne w Bułgarii (280 · nr 10).
Krępeć Janina Wyznaczanie dat i intensywności maksimów plam na
Słońcu (209).
Krzywablacki Stanisław - Pięć lat dozorowania nieba gwiaździstego (149).
Kuchowicz Bronisław- Powolne neutrony w atmosferze ziemskiej (215);
Hodoskop w Łodzi (279 nr 10); N owości Wydawnicze (282 nr 10).
Kucia Alfred - Nowości Wydawnicze (249).
Kuśnierz Aleksander Sztuczne satelity i statki kosmiczne (15, 81, 181,
274 nr 10); Nowości Wydawnicze (23, 57, 89, 187, 216, 279 nr 11, 343);
Międzynarodowy układ w sprawie pokojowej działalności w Kosmosie (83); Wizyta przedstawiciela węgierskich miłośników astronomii (86); Dziesięć lat badania przestrzeni kosmicznej (258 nr 10);
Astronomia dla dzieci i młodzieży (345).
K. Z. - Pomyłka (216).
L. Z. - Nowy teleskop-gigant, tym razem w Europie (122).
Marks Andrzej -Księżyc przez lornetkę 4 (13), 5 (50), 6 (77), 7 (115), 8 (141),
9 (179), 10 (215); Temperatura gruntu Marsa (19); Nowe dane o śred
nicy Plutona (20); Pod południowym niebem l (175), 2 (202); Zagadkowe zjawisko na Jowiszu (183); Fole magnetyczne Merkurego (183);
Znowu deszcz Leonidów (184); "Osuwiska" na Księżycu (241); Jeszcze
150 nazw (242); Inne wytłumaczenie natury głazów na powierzchni
Księżyca (242); Powierzchnia Księżyca jest szara (243); Ujrzano krater Rangera-B i aparat SU?·veyor-1 (243); Ciekawe zjawisko przy podporze Surveyora-1 (:l44); Nowy księżyc Saturna (244); Nowa klisza

Flin Piotr -
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astrofotograficzna (269 nr 11); Wykrywacze życia na planetach (277
nr 11); Jowisz promieniuje więcej ciepła niż otrzymuje (340); Satelita LAS (340).
Mazur Maciej -Walny Zjazd PTMA (20); Biuletyn Informacyjny PTMA
(185).
Mergentaler Jan - Obserwacje plam słonecznych w r. 1966 (147); Dwa
Kongresy (165); Najbliższe astronomiczne zjazdy (207); Kiedy nastąpi
maksimum aktywności Słońca (208); Sztuczna pełnia (280 nr 11).
Newelski Lucjan Jak zbudować teleskop amatorski 3 (72), 4 (198),
5 (322).
Obserwacje indywidualne w Niepolornicach (186).
Pagaczewski Janusz - Tycho Brahe i jego obserwatorium (108).
Pańków Maria- Jeszcze o meteorycie tunguskim (19); Kurs dla nauczycieli astronomii w Budziszynie (52).
Piąta rocznica śmierci Profesora Dziewulskiego (162).
Pokrzywnicki Jerzy Spadek deszczu meteorytów w Barwell (134);
Nowy olbrzymi krater na Saharze (339).
Redakcja - Fotografia komety Rudnickiego (245).
Rudnicki Konrad - O kometach sentymentalnie (226).
Rybka Eugeniusz - Początki polskiej myśli astronomicznej (45).
Samojlo Janusz - Zmienna zaćmieniowa V505 Sgr (85).
Sitarski Grzegorz Kalendarzyk Astronomiczny (26, 59, 90, 124, 155,
188, 218, 251, 283 nr 10, 282 nr 11, 347); Jak obliczaliśmy orbitę komety Rudnickiego (230); Leonidy (260 nr 11).
Slowik Andrzej - Gwiazdy zaćmieniowe (66).
Stodólkiewicz Jerzy - wspólnie z Wl. Zonnem: O planach perspektywicznych rozwoju astronomii (194).
Szkoleniowy turnus obserwacyjny PTMA (186).
Szymańska Łucja Kilka uwag o kamerze Schmidta i o jej twórcy
(250); Estoński Oddział Wszechzwiązkowego Stowarzyszenia Astronomii i Geodezji (281 nr 10).
Szymański Waclaw Co nowego na Słońcu (269 nr 11).
Ulanowicz Jerzy - G. J. Mendel - obserwator plam słonecznych (217).
Witkowski Henryk - 494 - rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (151).
Zajdle1· Ludwik - Wielka protuberancja z 11 lipca 1966 (sprostowanie)
(19); 45 lat Folskiego Towarzystwa Milośników Astronomii (34); Mię
dzynarodowy Uklad jednostek SI (118); Nowy uklad międzynarodowy.
Kult jednostek w astronomii (120); Procjon i tależologia (122).
Ziolkowski Krzysztof Najpopularniejsze narzędzie pracy astronoma
(117); Podwojenie wydajności teleskopu (214).
Zonn Włodzimierz - wspólnie z J. Stodólkiewiczem: O planach perspektywicznych rozwoju astronomii (194}.

7

URANIA 1967
INDEKS
(w

KSIĄŻEK

układzi e

RECENZOWANYCH

alfabetycznym autorów i

tytułów

prac z biomwych)

Ahnert P.: Astronomisch Chronologische Tafeln fiir Sonne, Mond und
Planeten - 249
Asimow I.: Nauka z lotu ptaka - 344
Astronomia popularna - 281 (nr 10)
Boschke F. L.: Proces tworzenia trwa - 216
Franke H . W.: Mowa przeszłości - 280 (nr 11)
Horsky Z., Plavec M.: Człowiek poznaje Wszechświat - 187
Hoyle F.: Granice astronomii - 343
Kto, kiedy, dlaczego w Kosmosie - 344
Kuhn T. S.: Przewrót kopernikański - 279 (nr 11)
Lindner G.: Fizika w kosmosie - 282
Lovell B., Lovell J.: Odkrywanie dalekiego Wszechświata - 58
Marks A.: CeZ - Księżyc - 24
Merrill P. W.: Chemia kosmosu - 89
Moore P.: Planeta Wenus - 23
Od atomu do galaktyk - 24
Rogers E. M.: Fizyka dla dociekliwych, część 2: Astronomia. Rozwój
teorii astronomicznych 89
Rybka E.: Przestrzeń kosmiczna a czlowiek - 57
Sterne T. E.: Wstęp do mechaniki nieba - 280 (nr 11)
Walczek 0.: I znów bliżej gwiazd - 25
Zins H.: W kręgu Mikolaja Kopernika - 279 (nr 11)
Zonn W., Milewska E.: Astronomia - 345
Numer
l

2
3
4
5
6

l

Strony

Numer

1- 32
33- 64
65- 96
97-128
129-160
161- 192

7/8
9
lO*)
11*)

12

l

Strony
193-221
225-256
257-288
257-288
321-352

1 ) Ze względu na omyłkowe powtórzenie numeracji stron numeru 10
w numerze 11 (za co Redakcja przeprasza Czytelników) za liczbą oznaczającą stronę numerów 10 i 11 podano, którego numeru ona dotyczy.

POLSK!E TOWARZYSTWO MILOSNIKOW ASTRONOMII
Rok założenia: 1921.
Cel Towarzystwa: zjednoczenie osób zainteresowanych astronomią i pracujących

w jej zakresie (skupia prawie wszystkich astronomów zawodowych); zaznajamianic członków z postępem wiedzy astronomicznej i inicjowanie własnych badali.;
szeroko pojęta popularyzacja_ zwłaszcza wśród młodzieży.
Główne formy działania: zakładanie 1 prowadzenie własnych obserwatoriów i planC'tariów; działalność wydawnicza (m. in. mapy, atlasy, poradniki, innC' pomoce
naukowe); organizowanie pracowni technicznych i naukowych do użytku czlonków, publiczne pokazy nieba, odczyty, kursy, seminaria, konferencje, projekcje
filmowe, wystawy astronomiczne, prowadzenie bibliotek, organizacja Szkolnych
Kół Astronomicznych, pomoc, informacja i szkolenie w zaJo·esic konstrukcji instrumentów obserwacyjnych i obserwacji,
Liczba członków (stan na 30. VI. 1967 r.): 2624.
Statut: zarejestrowany 5. L 48 r. zmit'niony ló. II. 67 r
Władze Towarzystwa: wybrane w dniu 6. XL 66 roku na okres 2 Jat przez Walny
Zjazd Delegatów PTMA w Chorzowie:
Zarząd Główny: prezes dr Józef Sałabun, v-prezesi - doc. dr Roman Janiczek, inż. Marek Kibiński, sekretarz - Maciej Mazur, skarbnik - mgr in,. Edward
Szeligiewic,, przew. Komisji Naukowej - prof. dr Jan Mergentaler, red. nac,elny
"Uranii" - dr Ludwik Zajdler, członkowie - doc. dr Jerzy Dobrzycki, mgr Zofia
Maślakiewicz, dr Przemyslaw Rybka, inż. Jerzy Soloniewicz.
Komisja Naukowa: przew. - prof. dr Jan Mergcntaler, członkowie - prof.
dr Bohdan Kicłczcwski, mgr Sławomir Ruciński, Andrzej Słowik.
Komisja Rewizyjna: przew.: - inż. Leszek Marszałek, członkowie - inż. Henryle
Bielski, dyr. zygmunt Grela, Cezary Janiszewski.
Siedziba Zarz. Głównego: Kraków, Solskiego 30 8, teJ. 538-92.
27 Odd.oialów (adresy zamieszczone w Uranii).
Stacje Astronomiczne (stale placówki obserwacyjne): Częstochowa, Frombork, Nicpolomice (Oddz. Kraków), Opole, Szczecinek, Wrocław.
Punlcty obserwacyjne (pokazy nieba): Dąbrowa Górn.. Gdynia, JeJ. Góra, Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Opole, Oświęc1m, Poznań (2).
Planetaria: Kraków, Wrocław (objazdowe).
Centralne sekcje obserwacyjne (przy Oddziałach):
- Słońca (Wrocław),
- gwiazd zmiennych zaćmieniowych (Kraków),
- meteoretyki (Warszawa),
- meteorytyki (Warszawa),
-gwiazd zmiennych nieregularnych (Warszawa),
- obioków srebrzystych i zórz polarnych (Poznar\).
Specjal!stycznc obserwacje w ramach poszczególnych sekcji obserwacyjnych
są planowane 1 koordynowane przez kierownictwo sekcji, które opracowuje wyniki do ew. naukowego wykorzystania.
Biblioteki: l centralna, 22 oddziałowe; razem ok. 12 tys. tomów. vol.
Kluby: przy Oddziałach: Gdynia, Kralców, N. Sącz, Poznań, Toruń, Wroclaw.
Wy d a w n i
l. Uran 1 a,

c t w a w l a s n e. A. Stale:

mies., 3000 egz. nakładu, spisy treści ang. 1 ros.; poświGcony popuJaryzacji astronomii.
2. Dodatek naukowy do "Uranii": ciągle, 600 egz. nakładu, wyd. w ję
zykach kongresowych. Przeznaczony do wysyłki zagranicznym placówkom naukowym, zawiera publikacje naukowe członków.
3. M a p a O b rot o w a N i c b a (A. Słowik, M. Mazur): stale wznawiana publikacja o charakterze dydaktycznym oraz szkoleniowo-obserwacyjnym: podstawowa pomoc przy samodzielnych obserwacjach nieba.
B. PLany wydawnicze (na lata 1968-1969):
1. p o p u 1 ar n y a t l a s K s i ę ż y c a (M. Mazur, E. Szcligicwicz)

2.

s

~.

N 1e b o

o 1st c 11 ar 1 u m

-

obrotowa mapa nieba

ilustrująca

p re c c s j i (L. Weber).
3. V a d e m c c u m O b s e r w a t o r a.
4. A t 1 a s 150 o k o l i c g w 1 a z d z m l e n n y c h
prze z

l orne t k

ę

(J. Pagaczewskl).

za

ć

m. in. zagadnienic

m 1 c n i o w y c h.

Jedno ze zdjęć "odwrotnej" strony Księźyca dokonane w dniu 19 sierpnia 1966 r.
przez kamerę o średniej sile rozdzielczej statku kosmicznego Lunar Orbiter-1.
Zdjęcie obejmuje obszar 350 na 950 km (po zloźeniu obu części), którego środek
ma przybliżone współrzędne selenograficzne: 1500 długości zachodniej i 5o szerokości południowej. W chwili zdjęcia Słońce znajdowało się 20 0 nad horyzontem Księżyca
Pierwsza strona ok ł adki:
Tak wygląda Ziemia na tle czarnego nieba tuż
w blasku Słońca Księżyca. Zdjęcie dokonane przez
Lunar Orbiter-1. (do artykułu Sztuczne satelity i

nad

horyzontem tonącego
statku kosmicznego
kosmiczne,
str. 15)

kamerę

statki
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POLSKl EGO TOWARlYSTWA
MIŁ OŚ Nl KÓW ASTRON OMil

STYCZEŃ

1967

Nr 1

SPIS TRESCI
Maria Karpowicz ne - cefeidy.

Gwiazdy zmien-

Zofia Cwirk&-Godycka dowa o gwiazdach.
Poradnik obserwatora:
lometkę

Wiedza lu-

Księżyc

przez

(4).

Kronika: Sztuc:me saltelity i statki
kosmiczne - Okolica lądowania Surveyora-1 - Jeszcze o meteorycie tunguskim - Temperatura gruntu Marsa - Nowe dane o średnicy Plutona -..:.
Wielka protuberancja z 11 lipca 1966
(sprostowanie).
Kronika PTMA: Walny Zjazd Delegatów w Chorzowie.
Nowości

wydawnicze.

Kalendarzyk historyczny: 4 styczruia
1941 r. zmad Ph. Fauth.
Kalendarzyk astronomiczny.

ZARZĄD GLÓWNY PTMA, Kt·aków,
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 m y s p r z e d aż i wyw Y ł k ę: M. Mazur - ATLAS NIEBA,
PZWS 1963, 80 zł; J. Pagaczewski NIEBO PRZEZ LORNETKĘ, PTMA
1947, 6 zł; A. Rybarski - TELESKOP
ZWIERCIADLANY W WYKONANIU
AMATORSKIM, PZWS, 1958, 3 zł;
E. Rybka - PRZESTRZEN KOSMICZNA A CZLOWIEK, PAN, 1966, 3 zł;
A. Słowik, M. Mazur - OBROTOWA
MAPA NIEBA, PTMA 1965, 25 zł, z wysyłką 30 zł (dla członków 5 zł zniżki).

POLSKIE
TOWARZYSTWO
MIŁOSNIKOW

ASTRONOMII
do rąk
Prezesa Zarządu Głównego
Ob. Dra Józefa Salabuna
w Chorzowie
Z okazji 45-lecia dzi.ałal
ności Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz z tym związanego
Ogólnokrajowego
Zjazdu
Towarzystwa,
który
w
dniach 5-6 listopada obradować będzie w Planetarium
w
Chorzowie
w imieniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Naradowej
i swoim własnym - przesyłam Wam, a za Waszym
pośrednictwem
wszystkim
Uczestnikom Zjazdu, serdeczne pozdrowienia oraz
życzenia
dalszych osiąg
nięć na polu badań astronomicznych.
Epokę, w której żyjemy,
znamionują wielkie zdobycze i odkrycia nankowe,
które coraz bardziej zbliża
ją człowieka do sfery pozaziemskiej. Odkrycia te są
dowodem geniuszu umysłu
ludzkiego i służyć winny
celom pokojowym. Myśl
rzucona
przed
wiekami
przez naszego genialnego
rodaka Mikołaja Kopernika
w jego wiekopomnym dziele "0 obrotach" natchnęła
pokolenia do dalszych badań w tym kierunku.
Cieszę się, że Zjazd Wasz
odbywa się w Plenetarium
w Chorzowie, które przyczynia się do popularyzacji myśli astronomicznej
nie tylko na Sląsku, ale
i w całej Polsce.
W tym duchu życzę Wam
owocnych obrad.
Członek Rady Państwa
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Warszawa

GWIAZDY ZMIENNE- CEFEIDY
lisrtx:llpadowym nUffielrze Uranii, w dziale krOIIliki, Uikazala
się kTótka notatka doc. Konrada R u d n i c ki e g o na temat gwiazdy zmi€1Il!I1ej - oofeidy, RU Żyrafy (RU Camelopardalis). Gwiaroa o jasności średnio 8,9 wielkości gwiazdowej zna!I'la była od dawna; obserwowano ją wielokrotnie rozmaitymi
metodami: wizualnie, fotograficznie i fotoelektryCZIIlie. Uważa
na była przez kilkadziesiąt lart za klasyczmą oofeidę o okresie
zmiany blruslku Oik,ołio 22 dni. W ostatnich latach, po pewnych
niereguJ.a.rnościach w zmianie jaiStillości przestała zmieniać
blask, prrestala być cefeidą.
D1a lepszego Zifoz;umien:ia doniosłości tergo faktu, po Taz piet'Wszy obsei'WOWianego w dziejach astronomii, warto może przypomnieć oo to są gwiazx:ly zmienne- cefeidy, oraz przypomnieć
istniejące poglądy na przyczyny zmiarn ich blasku.
Cefeidy sta:nowią oddzielną grupę gwiaz;d zmiennych. Uważane są powsrechnie za gwiaz;dy fizycznie zmienne, w odróżnie
niu od gwiazd zaćmieniOIWych, których :zmiany blasku zachodzą
!I1a skutek waii"UU1ków geometrycznych (jedna gwia'Zida zakrywana jest przez dTugą w czasie Tuchu wbitalinego i stąd pochodzi
przyćmiewanie światła calego układru).
ZmiJany blasku u oofeid cha!rakteryzują się dość szybkim
WZDostem jasności i łagodniejszym spadkiem. Okiresy czasu od
jednego maksimum blasku do następnego są rozmaite i wynoszą
od kilkudziesięciu minurt; do kilkudziesilęciu dni. Ze W2lględu na
okresy dzielimy oof.eidy na dwie zaJSadnicze gTUrpy: peTWSzą
silanowią tzw. cefeidy klasyczne luJb dlugx:>oikresowe (z ok!resami
zmian ib1ask,u od l dnia do 45 dni, drugą - cefeidy krótkookresowe, typu RR Lutni (RR Lyrae), lub typu "gromad" z okresami
kiJLku lUib ki..lllrun.astu godzin.

W

~
~

Serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne
zasyła Czytelnikom i Prenumeratorom
Re d a k c i a "U r a n i i"
i Zarzqd Główny PTMA
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Nazwa cetfeid pochodzi od gwiazdy Delta Cef€'ill>za (3 Cephei),
u której po tmZ pierwszy zauważono -mllenność bLasku tego t"<JPU
i iktóra stała się prneds.tawicielką pi€!I'WlS.Zej grupy cerfeid, jako
że jej o.k!res zmienności (nieoo ponad 5 dni) zawiera s~ę w granicach oklresów tej grupy.

Cefeidy długookresowe są przewam.ie :żJó])tymi nadolbrzymami
kiLasy widmowej F lub G. Znamy ich niewiele, jednak niektóre
z nich są jrume na tyle, że mogą być obserwowane gołym okiem.
Najjaśniejsza cefeida- to Gwia:Wa Polarrna, następnie wspomniana już - Delta Cefeusza (3 Cephei), Eta Orła (TJ Aquilae),
Dzeta Bliźniąt (~ Geminorum), Beta Złotej Ryby (B Dorado),
o wielkości gwia~dowej dkioło 4. Najmniejszą amplitudę zmiany jasności posiada Gwia!:Wa Poilama, bo ty:lko około 0,2 wielkości gwiazrlowej. U in:nych cefeid amplitudy 7lmiaJn jasności
wynoszą przeciętnie jedną wielkość gwia2dową wizualną. Zachowują one przeważnie stalość zarówno o.k:resu jak i kształtu
kn:-zywej. Jeśli badać zmianę blasku u tych gwiazd wizualnie
i za pomocą fotografii to okazuje się, że amplituda zmian jasności fotografiCZIIlej jest większa niż wizualnej gwiazda w minimum blasku jest bardziej czerwona niż w maksimum.
Cefeidy krótkookresowe, których przedsilaw1cielką jest gwiazda zmi€iniilla RR Lyme (o oktresie nieco więlkszym niż pól dnia),
obserwowane są często w gromadach kulistych (i stąd pochodzi
ich nazwa: "typ gromad", chociaż obserwuje się je równie czę
sto i oddzieln~e, poza gromadami. Okiresy ich zmienności ulegają drobnym zmianom. Są to przeważnie olbrzymy ty1pu widmowego A. Chociaż obserwujemy je częściej niż cefeidy klasyczne to jednak ani jedna nie jeiSt dość jasna, aby można było
ją widzieć gołym okiem. Najjaśn5ejszą przedstawicielką tej grupy, pom wspomnianą RR Lyrae, to R Muchy (R Mu;s,cae) o jasności wizu.ailinej dkolo 7 wielkości gwiazdowej.
Cefeidy tych dwóch grup ró2mią się rozkładem przestrzennym,
do rożnych populacji gwiazdowych. Już Shaplev w n>kru 1917 zauważył', i,ż klasyCZIIle cefeidy leżą w pobliżu płaszczy
zny galakftyczinej, przeciętnie nie dalej od ni'ej niż w odległo
ści olrolo 150 parseków. Cefeidy zaś krrótkooklrasowe posiadają
ro7Jkl:ad sferyczny, znajduje się je nawet w odległości l 000 parseków od Drogi Mlecznej. Tem. dość jasny początkowo obraz,
zaciemnił się nieco w roirurę na:rastam.ia marteria.l'u obse'I"Wacyjnego. Oboonie wiadomo jest, iż dlugookireoowe cefeidy tworzą
nie jedną lecz dw.ie grupy różniące się rozkładem przasrtlrwnnym.
Jedna grupa cefeid, u których 'ZJffiiany jasności przypominają
należą
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~ Cephei, stanowią, jak
przyjęto mówić, "sklarlową pła
ską" GaLaktyki, to ZIOOCZY ukła

zmiany
-5

...

,_~

-3

-2
-1

--- --

dają się

w pobliżu płaszczyzny
Drogi M1ec.zmej, d!ruga grupa również cefeidy długookresowe
(u których ikirzywie zmian blasku
!llieco różnią się od krzywych
lda:syczmych
cef·eid),
twarzą
"składową s.feryczmą"

w Gal~lk

tyoe, a przedstawicielką ich j·es.t
10 20 30 .w 50
dni gwia:zxia W Parmy (W Virginis).
Rozróżnienie
pomiędzy
tymi
Rys. l. Prawo "okres - jasność"
dwoma rodzajami cefeid długo
dla klasycznych cefeid. Krzywa
okresowych jest niekiedy barprzerywana - dla cefeid p~ula
cji I, krzywa ciągła - dla cefe•i d
dzo trudne. J akto przynail.eżne do
populacji II
ró:żmych tp odsystemów wykazują znaczne różmice w prędko
ści prZ~estrzennej, zgodnie z ich przynależnością do dwóch odmiennych popuilacji. Brzy jednakowym ·ok!resie zttnienności blaslm, ten d!rugi typ cefeid długookresowych jest o około 1,5 wielkości absolutnej słabszy. Odpowiada im na wykresie: "ok!res-jaSIIlOść" o którym będzie mowa niżej, ,krzywa ciągła, dla gwiazd
populacji I - krzywa przerywana (rys. 1).
Jedną z najbardziej uderzających właściwości cefeid s.ą ich
widma, które posiadają pewne charrakterystyczne cechy, a mianowicie:
l. Od maksinluro b1aslru do minimum typ widmowy gwiazdy
ZIID.ie:nia się rprawie o jedną klasę. Odpowiada to 'Zlmli:am.ie temperatuJry powier:zchniowej o okoł:o 1500°C. Gwia'Zida jest
zmacznie gorętJsza przy :ma.ksimum blasku niż w m.i:nimum.
2. Poloż,enia prą:&ów widmowych w widmie gwiazdy ulegają
periodycznym wahaniom (które tłumaczymy okresowymi ruchami ga21ów w atmosferze gwia:ody). W pdhliżu maksimum
lirnie ·przesunięte są ku fioletowi (WJarsrtwy ga'ZlóW zbliżają się
do nas), w pobliżu minimum - ku cr.erwien.i (warrstwy gazu
oddalają się). Jeśli zrobimy wykres prędkości ruchu ga'Zlu
w atmosferze gwiazdy to otrzymamy w wyniku linię klrzywą,
która będzie prawie od!biciem zwierciadlam.ym iklrzywej zmian
blaJSku, jJak to widać na tprzytocZJanyrn rponi~ej rysunlru 2.
Inną uderzającą właściwością u ty;ch osdbliwy;ch gwiazd jeslt
zależność pomiędzy olcr-esem zmiam. blasku ' ich jaiS!llością aJbsolUIIlną. Im okres zmienności jest większy - tym jaśniejsza abro-
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lutlnie jest gwiazda, lub inacrej - cefeidy o w.iększej jasnosc1
absolutnej powolniej zmieniają swoją jasność. Ten zard:ziwiający
związek zoo1JaJ: po raz pierwszy zauWia2JQily w rolru · 1908 przez
astronomkę amerykańską, panią L e a v i t t z obserwatO!rium
w Harvard. Odkryła ona na kliszach fotograficznych ponad 1800
gwiaz,d zmiermych typu~ Oephei. Na fotografiach Małego Obło
ku Mage1La!na zwróciła uWJagę na fakt, iż im jaśmiejsza jest na
kliszy oefeida tym dluższy posiada okres zmienności blasku. Ponieważ wszystkie dbserwowa;ne cefeidy należały do jednego
Oblaku, można było więc pr.zyjąć, że znajdują się w przybliż~
niu w jedinakowej odległości od Ziemi, a więc ich jasności widome są jednocz,eśn;ie miarą ich jasiności absolutnych, które jako
odniesione do jednakowej umownej odległości, Wa.ją sprawę
z rzeczywistej zdolności promieniowania gwiazd.
Zwiąrek pomiędzy ok!resem
m
i jasnosc1ą ~ostał l!laSitęp;n:ie
sprawld:zony i oozs~y na inne oefeidy przez S h a p l e y'a,
który wylkrazal, że za:lemość ta
jest spełniona niezaileżm.ie od tego gdzie cefeida się zrnajduje.
Obecnie związek ten nazywamy
prn.wem: "okres jasność".
o
dni
l
Shapley opublikował go w roku
1917 w postaci wy.kresu (rys. 2).
Pomiędzy

jasinością widomą
obserwowaną), rabsolutną M i odlegŁością gwiazdy T
(wymżoną w parsekaCh) i&1Jnieje
pros.ty związek, a mianowicie:

m (tzn.

51ogr=m-M+5
zatem na podstawie Rys. 2. Krzywa zmian blasku oraz
prawa "okres - jasność" znaj- krzywa prędkości radialnych dla
gwiazdy b Cephei
dziemy M dla cefeidy, możemy
z równamia wyznaczyć odległość
gw1azdy od obserwatora. Jeśli cefeida Zll'lajduje się w jakimś obłoku gwiaz,dowym lub galaktyce - możemy tym samym
ocenić w jaikiej odlegŁości znajduje się dany oblok lub galaktyka.
Jeśli

Brawo "oklres - joo:J.1JOŚĆ" stJa:nrowi więc potężny ś'Podek: przy
ooonilainiu od!legŁości daJelkiiCh obiektów, których to odJ.egłości
nie jesteśmy w stanie wyznaczyć, rpanieważ zwy!k.Łe metody,
oparte Jna wyznaczaniu paralaks trygQilometrycz:nych, zawodzą
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zupełnie

z powodu zbyt

małych

ich

warl.ości

nie

dających się

zaobserwować.

Prawu "okr·es - jasność" podlegają tylko cefeidy klasyez!ne,
Cefeidy tylpu "gromad", krótk:ookresowt-, nie
spełniają tego 2lwiązlru, tym nie mniej odkrywatnie i oibs&Wacje
ich są równie wactlościowe, pornieważ stwie,rdzorno, iż średnio
biorąc ich wielllrość absolutna jest stałla i wy'I1!01Si około z.e.ra.
Jeśli zatem do W2lOirU W)'lratżającego logaJrytm odległości r WIStawimy wartość M = O, mając z obserwacji jej wielkość gwiazdową widomą m, moromy również wyznaczyć odległość cefeidy,
lub układu gwiazdowego w którym została zaohserwowana.
W związku z ciekawym zachowaniem się tych dziwnych
gwiazd 2)ffii€1Illnych nasuwa się pytanie, jak (Qpierając się na
znanych prawach fizyki) możnaby objaśnić przyczyny powstawania zmian blasku i iJnne cechy chalra.k:terystyC7ID.e cefeid.
Przez wiele lat wierzono, że cclcidy są gwia21daani podwójnymi - spetroskopowymi, ponieważ linie spektralne w ich
widmach wykazują periodycZIIle pr.z.esunięcia o oklresie zgodnym
z okresem zmian blasku. Teoria ta jednak nie była w stanie wyjaśnić •c harakteru zmian prędkości radialnej (w2ldłuż promienia
łączącego gwi~dę z ohserwaJtorem).
St.aran:o się usilnie wyjaśnić w inny sposób dbs.erwowane zjawiska u cefeid: m. in. przypisywano 7Jffiiany blasku ruchowi
OII'bitalnemu widzialnego skłladrnika gwiazdy podwójnej - spektroskopowej, w jakimś ośrodku oporowym, który przez tarcie
mzgrz.ewa front gw.i.a21dy. Ta teoria róWinież nie wyjaśniała oech
charakteTystyCZiny•c h występuj.ących u tych gwiaz.d 7lffiienny•ch.
Leriej z.dawała sprawę z obseTWacji teoria, wysunięta w latach dwudziestych obecnego stulecia prz.ez Je ans a, który
rozJ=atrywał cefeidy jako szybko rotujące gwiaz;dy znajdujące
się blisko punktu podziału lub naw€1t w stadium podziału na
gwiazdy podwójne.
Najbardziej rozpowszechniorną (i moma powiedzieć ogólnie
przyjętą prz,ez aJStronomów) jest teoria pulsacji, wysunięta po
raz pierwtszy przez S h a p l e y'a. Cefeida, która jest olbrzymem
o małej gęstości, kolejno zwiększa swoją objętość i lrurczy się pulsuje. Obserwowane prZiesunięcia periodyczne prążków widmowych spowodowane są zatem ruchem gazów w ki€li"llll1.ku do
nas (w przypadku ekspa:nsji) i w kierunku od nas (w iprzypadk,u
kurczenia się gwi,az.dy).
Wydawałoby się, iż wszystko jest w porząd!ku., zgod!nie z ob-serwacją, do której zawsze odnosimy się jaJro do ostatniej
długookresowe.
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instancji - przy spraWidZJal!liu jakiejś teorii. Jest jedna!k w tym
wypadku pewne "ale". Mianowicie chodzi o to, że maksimum
blastku powinno mieć miejsce w chwili, gdy gwia:Wa zmniejsza
swoją objętość, kurczy się, wtedy bowiem temperatura jej pow:ilnna wzrastać i w tym momencie powinniśmy obserwować oddalanie się g~ów tworzących jej atmosferę, czyli powinniśmy
obserwować największą prędkość oddalam.ia się, a 'Ilie n.ajmniejszą, jaką obserwujemy w rzeczywistości w tym momencie.
Teoria pulsacji, która wydawala się najbardziej prawdopodobną, w tej prostej postaci była więc me do przyjęcia. Usunął
te trudności i 11cmpraoowal teorię p1.lilisacji mart:ematycznie E dd i n g t o n i w tej formie, tłumacząc wiele cech charakiterystycznych cefeid, teoria Eddingto.na pr?Jetrwala do naszych czasów.
Według
Eddingtona za!k:looenie początkowej równowagi
u gwia2rl powoduje pow.sta:nie serii osc}"lacji. Gwiazda ekspanduje i kurczy się. Te pUlsacje odbywają się n.a skutek k!Ombinowanego wpływu grawitacji i elastycm1ości ga:zów tworzących
gwiazdę. Zwykła gwiazda znajduje się w wewnętrznej równowadze. Ciśnienie w dowolnY'ffi jej punkcie, we wnętrzu, spowodowane przez ciężar słupa gazów leżących nad tym pu.n.Mem,
równoważone jest przez prężmość i ciśnienie promieniowa:nia
rozżarumych gazów. Zakłócenie tej równowagi (niezależnie od
przyczyn) powoduje powstaJnie serii oscylacji około położenia
równowagi. Okres pulsacji powinien być odwrotnie proporcjonalny do VP (pierwiastka kwadratowego z gęstoś.oi.). Ternperatura wnęt.Irm gwiazdy powinln.a być najwymm, gdy Ślredll:l.iaa jesrt;
najmniejsza. Istotnym - w teorii pulsacji Eddingtona - jest,
iż warstwy powierzchniowe niewiele przyczytniają się do kernpresji gwiazdy. Energia wyzwtala.na przy tym w postaci ciepła
zużywa pewnego czasu, aby wydostać się na zewnątrz powierzchni gwiazdy. Największa temjp€ratUJra poWiierzJChniowa,
a zatem największa jaSIIlość gwiaozJdy, mastępuje z •pewn)"ffi opóź
nieniem, gdy gwia2Jda już ekspanduje. Podobnie - minimum
temperatury następuje również z opóźniEIDiem - gdy gwiazda
k:tn,czy się. Im większy jest okres pulsacji - tym więklsze powin!l1y być zmiany zarówno w blasku, jak i w prędkościach
ruchów gazów- i to w rzeczywistości potwievdzają obserwacje
tych gwiazd.
Teoria pulsacji opraoowan.a przez Eddingtolna wytrzymała
jeszx:ze jeden test, a mianowicie: iloczyn okresu P pulsacji przez
pierwiastek kwadratowy gęstości VP tzn. P VP powinien nieco
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wraz z wwostem okresu. Fakt ten, przewidzialny przez
EddiJng1txma, rownież obserwuje się u cefeid.
Tak zatem teoria pulsacji, ulająaa sprawę z wielu obserwowanych faktów zachodzących u cefeid, przyjęta jest ogólnie
przez astronomów, chociaż nie wyjaśnia dostaltecz:nie prawa:
"okres - jasność".
EJddingto!n przewidział możliwoś,ć UJStania puilisacji w pewnych
w:arunkiach, jednak potrwba byŁoby iOO. to od 1000 do 10 000 lat.
Obserwowam.y faik.t zaniku pulsacji u RU 2yrafy, który d~konal
się na naszych ocmch w ciągu zaledwie 4 lat jest jednym
z najba'IXiziej <>Jdumiewających zjawisk. obserwowanych na niebie d. spowoduje zapewtne rewizję teorii, kltórą od wielu lat uwa:llalo się 2la prawie pewną.
RU 2Y'nafy, jako cefeida dłlugookresowa, byłla gwi1a:zdą dziwną
i pod innym względer,n, a m~anowicie: jako !nJależąca do populacji
II cefeid, posiadała kirzywą 2'lffilian bliasku z bar1dro wąskim minimum i nieco szerszym makisimum. OkJres jej 2llllie.:runości nie
powstawał stały, jak u większości cefeid dlugookreoowych; w latach 1899-1902 WY'fiOSił: 22,097 dni, W latach 1922-1931 nri.1000 więoej 22,216 dni. Klatalog gwiaro zmiennych Kukarkina,
Parenago i irrmych podaje na ok:r>es: 22,134 dni z notatką, że jest
an. 'Zlffiierrmy. Zmienny jest również typ w~dmowy gwia21dy, który
w maksimum blaslru jest KO, w minimum zaś- R2.
W związku z tą niez:wyklą cefeidą powstaje PY'ta!ruie: jakie
będą przyszle losy gw1a:zrly? Czy prz€1S/tałla pulsow:ać na zawsze?
Czy może po pewnym czasie pulsacje powrócą? Byłoby to jeszC2Je dziwniejszym zjawiskiem. Jeśli teoria pulsacji nie jest w stanie wyjaśnić tego zjawiska, to jakie są przyczyny 2lilliaJny blasku
tych gwi.a2ld? Jedrnym sŁowem- jedm.o nieoczekiw:ane zjawisko
Wys~UW:a nowe problemy, :pobudza do myślenia i w tym może
tkwi największy 'UII'ok !badań rusrtn:xmomticz:nych.

ZOFIA CWIRKO-GODYCKA -
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WIEDZA LUDOWA O GWIAZDACH
artykule tym przedstawimy dziedzinę Illaruki 'Zillaną
"astronomią prymitywną". Nazwa ujęta w cudzyslóv.r, ponieważ nie jest to astronomia stricto S€!I1Su, a znaczy ty le oo
wiedza ludowla o gwiazdach. Zajmuje Slię nią jedtnla z nauk hu-

W

manistycmych -

,e imografia.
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Często nazwy gwiarooobiorów, używaJile w różnych częściach
świata czy nawet regiO!lliach Polski, odbiegają od znanych nam
i powszechnie przyjętych nazw Łacińskiich. Powstały w dawnych czasach i przetrwały do dziś dnia dając świadectwo kulturze, która je wytworzyła.

Zacznijmy od przykładu. ZIDajome nam Plejady eibdarzone
przez ludy świ1aJta ogromną ilością imion. N ajczęśdej
z I11i1ch występują nazwy antropomorficzne i zoomorficzne.
Na naszym obszarze etlnograficznym dominuje :nazwa "baby"
lub " babki". U Lapończyków mówi się "kompania dziewic".
Przez Indian Ameryki Pólnocnej ta grupa gwiazd określana jest
jako " tancerki". Plemię Aram.da z Australii uważa je za ,,dziewice, które tańczyły przy ceremonii obrzezania, a potem wzniosły się w niebo". Interesujące są opowiadania SeTbów o powstaniu Plejad, które przedstawiają "sześciu 1brnc.i i siJOst:rę" bądź
też ,.siedmiu swatów, którzy porwali dziewczYlllę". U Irokezów
i Czeroki określa się Plejady jako "tańczących siedmiu chłop
ców" a w Gwatemali jako "czterystu młodzieńców''.
Zastanawia to podobieństwo mian nadawamych gwiazdom
przez tak różne i odległe sobie ludy. Zdaniem badaczy pozostaje
to w zwią.zlru z rozpowszechnionymi wierzeniami, że gwiazdy
to istoty ludzkie czy boSikie przeniesione na niebo. Mitologia
gwiezdna, tak bogata u ludów pie!I'Wotnych, u nas już prawie nie
istnieje. Nikły jej ślad znaleziono w powiecie Gorlice. Orion przedstawia sześciu mężów a Plejady - ich żony. "Sreściu meżów siekło a żony zaniesly im obiad i 'powracając zmyliły drogę;
dalszą drogą szly, a tamci wrócili krrótszą".
Spotykamy również na:zwy pochodzenia zwierzęcego. Te same
Plejady w niektórych dzielnicach Polski zwą się "klwoka z kurr-czętami" czy po prostu "kurczęta". Jest to ZJresztą nazwa w Europie rozpowszechniona. Spotykamy ją w Czechosłowacji, Buł
garii ,Rumunii, w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Anglii i innych krajach. Znana jest również w Afryce, w Azji pólnocnej
i na Malajach.
Przykład innych nazw zwierzęcych to "owieczki" (Śląsk),
"siedem koźląt" (His2:pania), "psy myśliwskiie" (u Eskimosów).
Warto wresz~eie przypomnieć sobie, że sama nazwa Plejady pochodzi od greckiego pelejo- dziki gołąb.
Śledząc ro:znnieszczenie tych na:zm łatwo zauważymy, że określenia te dotyczą głównie takich gatunków zwierząt, które odgrywają jakąś rolę w życiu tych narodów. Nazwy pozostają więc
w związku z miejscowym typem gospodarki. Przykład na gospodarcze pochodzenie określeń nadaWiaJl1ych konstelacjom, stazostały

.

.
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nowi nazwa nadana przez Indian z Brazylii: Orion jest to wielka rama, na któT€j suszy się maniok, a okoliczne wtiększe gwiazdy są to szczyty slu:pów tej ramy (Plejady, AldebaTan, Syriusz).
Potrz.eba posługiwalilia się gwia7rlami dla prrewidywania zjawislk tprzyrodniczych pojawiJa się wsz.ędzie na :niiJszyoh stopniach kuilturry przy ii107llllaitych typach goopodalrki. Patrzyły
w gwiazJdy ludy zajmujące się kopienilaatwem, hodowlą bydła,
myśJ.iwstwem czy 'I'Olnictwem.
Obserwlacje te niewiele miały wspólnego z nauką w dzisiejszym S€!I1Sie tego słowa. Służyły w pierwszym rZJędzie celom
p11aktycznym. Za pomocą gwiazd orientowano się w występo
wanilu p& roku, w wy~aniu czas,u zasiewu i ZJbiorów. Nie
mniej wiedza ta jest czasami zaskakująco szeroka. Szczególnie
zaś u ludów w strefie międzyzwrotnikowej, gdzie rróżnice w połOOen.iu Słońca nad horyzontem w okiresie rocznym są niewielkJie i 'potrzebny jest dodatkowy mi€'I"nilk czasu. N aj częściej rolę
tego miernika odg1rywają Plejaidy i Orion. Posłuchajmy jednego
z ciekawszych opisów z krraju Til!lompo na Celebesie.
"Kiedy przy zajśaiiU Słońca mia opitu (Plejady) wschodzą na horyzoncie, oznajmiają one ludziom, że IM.dszedł
czas aby iść i otworzyć ogrody. Za:powiadają one tyilko nadejście wł:aściwego gwiaZJdozbiortu, który podaje czas sadzenia '!'oślin tj. pesiri (Pa.s Oriona). Kiedy bowiem pesiri
przy zajściu ukazuje się na pewnej wysokości nad hory2lontem, IM.leży I10ZJpoczynać wtedy sadzenie. Potrzebna
wysokość mier'Wila jest w nJaStępujący sposób: kładzie się
na otwartej dłoni orzech pinang, kierując Tękę w stronę
pesiri. Gdy orzech utrzymuje :się nielfluchomo, oznacza to,
że właściwy czas sadzenia jeszcze nie nadszedł. Ale kiedy
orzech stoczy się po d~o:ni, należy rozpo,czynać sadzenie.
Nazywa się to lendawna pesiri. Ozm:acza pozycję ręki wyciągmJi.ętą tak wysoko w ki€1I1U1Ilku pesiri, że orzech nie może już u1rrzymać się !l1Ja dlo:ni".
W zwią:z;ku z pra.IDtycz:nym zasrtJosoWJaniem wiadomości o ruchu Plejad i Oriona powstają opowiadania mitologiczne o gwiazd:ach, traktowanych jako bóstwa regulujące mk bądź też jako
berlipośrednich sprawców zjawiSik m.et€aDologicznych. W opowiadaniach WJ"Stępujących u szeregu szczepów ozmnieszkujących
Celebe.s występują posrtlacie mityczne, uchociząJce za dawców
pierwszego ryżu. BohaJterowie ci po liCZJilyoh 'p rzygodach ,n a
Ziemi, przenieśli się na niebo, przybmli postać P1ejad i Ori0111a.
Ukazują się ludziom we śnie, udzielając im wskia2Jówek co do
CZiaSU ro:z;poczyll11a[llia uprawy:
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"Kiedy K!ogut (Orion) paszedł na spoczynek, ryż ma dui nie będzie zjed:zx:my przez ptalki i myszy.
Kiedy Kogut jeszcre gtrzebie, wtedy porus:za swoimi skrzydłami, roślina j€st podciągana ku górze przez Koguta, staje
się złla, a właściwie owładnięta przez złą istotę. Kiedy Kogut nie porusza się więcej, wtedy ryż będzie klrzaezasty
i podoibn.y do spokoju Slk!rzydeł".
Na WJ"SSpach Marshalla, kiedy gw:La:Wy Oriona zwane tam
"siekierą", ukazują się na wschodzie, mówi się: "Siekiera karhiennJa jest na gałęziach ~wa chlebQwego, srtJrą-aa owoce
z drzewa, bo czas zbiorów już nadszedł".
Ori<ma, a właściwie jego pas, rnazywano w Polsce "kosiat·zami:" lub "koścami". Mówiono - "kosiarre i grabaxze, co idą
graJbić i .loosić siaJno". W rzeszowskim "kosy na lato idą ku
zachodowi, a na zimę ku WSIChodowi". W żywieckim - "według
kośców miaJI'Iktowali, że zbliża się zima i wiosna".
Plejady i Orion są gwilazldozbiorami znanymi najpowszechniej
na całym świecie. Wśród plemienia EU!kalayi w Australii panuje
przekonanie, że Plejady sprowadzają mróz i zimowe burze
z grzmotami. W poludniowej Walii tubylcy wierzą, że Plejady
i SŁońoe są iródŁem aiepła.
Badacze Sltalrali się wytłumaczyć, dlaczego za pomocą tych
właśnie gwiazd przewidywane są tak często zmiany klimatyczne. Przemawiają za tym dwa argumenty. Po pierwsze to, że
wzejście i zajście Plejad łączy się z określonymi porami roku
(•p ory deszczowe). Ale przecież równie dobrze można by się
oprzeć na innych gwiazdozbiorach o tej samej rektascensji np.
Hiadach. Drugj air'gument to sam wygląd Plejad, łatwy do odróżnienia. Widzimy je jakc grupę nie wysilając :zbytnio naszej
ży wyrosnąć

wyobraźni.
Według Plejad i Oriona oznaczano też często porę wstawania
ze snu. "Skosy jak są 1111ad zachodem, w czasie jesieni, to będzie
dzień" (powiat Cieszyn). "Kooiarze i babki gdy się posrm.ą wysoko od wschodu, to jest godzina dziesiąta wieczorem, gdy stoją
nad gŁową to jest północ, a gdy srtaną nad zachodem to wkrótoe
będzie ~rano" ('Powiat Sandomierz).
Sama m sie'bie mówi nazwa nadana Plejadom. w Dalmacjizwą się tam "zegarem". W Bułgarii sioła górskie miały specjalnie obr.a!Ile W2lgórza, doliny, .rzeki, do któr~ch gdy dochodziła
dJana gwia.zx:la, wszyscy wiedzieli jaka jest •p ora.
Operócz wymieniOIIlycch gwiazdo:zlbiorów, 7Jl1alilO row:nież i inne.
Wielki Wóz, którego nazwy nie przedstawiają już takiej róż.
norod!n.ości, jest trzecim co do populamaści gwiazdazbiorem
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~aju. Jako ciekJawostkę Wlarto przytoczyć tu Icr-ótkie
opowiadan~a. "Furrman ~urb Lucyper, zaw:adzil o piekło, zJ:.arrwJ:
dyszel, lUib slm'zywił go., urrwal kJOło, stoi i nie mo2le G:luszyć się
dalej". Albo- "cofa się za kmę, bo jechał w Boże Na11od:zenie"

w naszym

(}.{lrakowskie). Pozomy ruch Włelhego Wozu również był obserwowany i służy podobnym celom co dbselrWacja Oriona
i Plejad.
Gwiazda Pola!'lna wa:żJna by~a bwdzo dila ludów żeglarskich
i koczowniczych. Speł!niając tę samą funkcję ln!osi u wielu !llirodów nazwy ~bliżone: "stała gwiazda", "gwi~da prz~bita do
bieguna", "gwia:zJda gwó:źJdź", "zloty s1Uip", "żelazny słup".
Gwiazda Po1an:m.a po'Za orientacją w przeSitrreni, ilrmego praktycznego zastosowania nie miala. Toteż u ludów rolniczych,
osiadłych (w tym i ludu polskiego) jest ba11d:zo :małio znana.
W Polsce Ga1akt~kę okreśLa się niemal wyłącZlilie jako d!rogę
lub gościniec. Przy czym czasami jest to "droga WJedlurg której
ptaki na w~raj lecą", c21asami "droga dUJsz". Nazwa Drog1a Mleczna, podobnie zresztą jak Wieilki Wóz, jest przykŁadem naz.w y
ludowej IDtóra na stale weszła do naszego języka. Spotyik.amy
też często okreŚllenia pochodzenia chrześcijańskiego, które prawdopodobnie pr~szly na miejsce innych dawniejs:'Zylch. "Gośoi
niec albo drogia świętego J1a!IDuba", "Droga, którą Matka Boska
uck:kala z Józefem do Egiptu", albo po prostu "1d roga do Czę
stochowy".
Widać i innym ludom Galaktyka kojmzyła się podobnie, skol' O np. u India!Il Amer)'lki Pół!nocnej jest do "droga, po której
kroczy Sltruś.", a u Esk~osów "ś:Lad zir obiony przez ;ra!kiety
śnieżne", w Ocea:n.ii jest to d:voga "owocu chlebowego".
Podaliśmy tu malterial z wielu części św. 'ata. Znccla:zło się
w nim i parrę p~rzykłladów z Polski. Dane te podhodlzą z badań
przepvawad2lonych w :Lata1c h trzydzie:styoh nasz1ego stul,ecia. Cytatów z nEl!szego. kraju można by w:pa:awd:zie iP'Oda,ć znacznie
więcej, ale niestety opisy te s.ą stosumkowo ubogie w parów.n:aniu do krajów egzotyC71Ilych. Snując analogie - mamy pełne
prawo przypuszczać, że kiedyś było inaczej. · Ludy żyjące w prymitywnych warr-u:nkach większą wagę musiały przywiązywać do
wiedzy o gwiazdach, przekazywanej z pokolelilia na potkole!Ilie.
Rozwój cywilizacji sprawił, że w Europie ·znajomość gwia7Jd
przestała już być potrwb!lli do wyznaczania czasu czynności
rolniczych. Są zegary i kalendarze. Ustną tradycję zastępują :i!Thforma·de zaczerrp!Ilięte ze szkoły, książek i takich masowyiClh
Ś1rod1.l{jów komurniliacji jak cradio i telewizja. Niem!Iliej jednak
ten relikt kułturry, jakim jest wiedza lUdowa o gwiazdach, ba-
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damy, gdyż 'pomaga nam wykryć mechanizmy ksi2Jtałtowania się
wiedzy człowieka o otaczającym go świecie.
'
Wszak nauki właśnie z wiedzy ludowej wzięły swój początek.
Można powiedzieć , że mamy przed sobą żywą prehistorię astronomii. Tatk, jak na przykładzie odnalezi()lflych w izolowanych
zakątkach k()lfltynentu australijskiego plemion nie znających
żela:za Wl!lios!lwwla.Ć możn:a jak żyil.i kiedyś nasi przodkowie talk, na podstawie ludowych podań i poróWillań ich ?Je soba możemy odtwiO!rzyć skomplikowany prooes wobywania wiedzy
o przJ"f''dzie. Astronomia jest jedną z najstarszych nauk i trudno
nam dociekać jej początków. To, że jest tak stara, wynikać może z faktu, że wiedza tego tJ71pu byŁa bard:ro potrz€'bna społe
czeństwu.

PORADNIK OBSERWATORA
ANDRZEJ MARKS -

Warszawa

KSIĘZYC

W 6,2

PRZEZ

LORNETKĘ

(4)

doby po nowiu Księżyca wyróżniają się w pobliżu
term:in.atora następujące obiekty powiernchni naszego
sateility: zaczynając od górnej (północnej) części widomego
sierpa Księżyca dojll"'Zeć można niezbyt duży ale wyraźnie widoczny kramer B u r g mający &rednię 45 km i nieckowato wgłę
biane dno. Znajduje się on na powier-M:hni za.znaC'ZJallego na
szlkic:u Jezior a śmie T c i (Lacus Mortis). Pod mim znajdują się lpi'Zy'legle do siebie kratery: na wschodzie M a s o n 1)
o średnricy 24 km i P l a n a 1) na zachodzie o średnicy 38 km,
a na powierzch!n:i J e z i o T a S n ó w (Lacu.s Sonmi.ocu.m) wyII'óżniają się kratery: Gr o v e s o śred!nicy 24 km z wałem o wysokości 2100 m na wschodzie i Daniell mający średnicę
30 tkm. Na południe od krateru DaJniell widoczny jest duży
i efektowny krater P o s i d o n i u s znajdujący się w rpólnocno-wschodniej części M orz a J a s n oś c i (Mare Serenitatis).
Krnter tan ma średnicę 99 km. Od poludnia do krateru tego
przyil.ega krateT C h a c orna c mający średnicę 48 km. Morze
Jasnośai ma średnicę 690 km. Na póllnoanym krańcu znajdują
cego się "pod" MOII"'Zem Jasności M orz a S p ok oj u (Mare
Tranquilitatis) wyróżnia się krater V i t r u v i u s mający śred
nicę 32 km, a w poprzek morza, w kierunku północ...południe,
ro:mnieszczone są kratery: P l i n i u s o średnicy 48 km z szerokim walem, Ros s mający Ślred'Ilicę 29 km, A rag o o śred-
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nicy 29 km. Na zachód od Morza Nektaru (Mrure Nectaris) wyróżnia się gJrupa trzech wielkich i efektoWtnych kraterów,
złożona z kraterów: T h e o p h i l u s o średinicy 104 'k m, z wysokim n:a 5400 m na wschodzie walem i wielką gÓII1k.ą oe:ntralną,
C y r i l l u s (na. który wdarł się Wiał krateru Theophilus) mający
średnicę 88 km i górkę oentral:ną oraz C a t h a rr i n a o średnicy
80 km z walem o wysd.lmści 4800 m. Krater Cathari'l1Ja łączy się
z ikraterem Cyrillus szeroką doliną. N a wschód od krateru Theophi.lus WJirÓ2m:ia się opisany w poprzednim miesiącu krater
M a d l e rr 2 ), a na mchód wyróżnia się krater Kan t. Na połud
nie od krateru Cathrurina wyróżnia się kreter C a t h ar i n a C 1),
a jeszc:re dalej - krater P o l y b i u s, mający średnicę 32 km,
znajdujący się na wschód od Gór Ałtaj (Altai Montes).
Pasmo tych górr ciągnie się na rpoludnie na długość 500 km,
a najwyższy wierzchołek ma wysokość 3900 m. POS!Uwając się
"w dół" po terminatorze odnajdziemy dalej grupę krraterów:
Z a g u t o średnicy 80 km i R a b b i L e v i o średnicy 80 km.
Od wschodu do krarterru Zagurt przylega kirarter L i n d e n a u 1)
mający wał o wysokości 3600 m na zachodzie i 2400 m na wschodzie. Między tJim kraterem a kraterem P i c c o l o m i n i (trochę na wschód od tej liln:ii) znajduje się krater S t i b o r i u s 1)
mający średnicę 31 km, a II1Ja po~udnie od :k:rateru R i c c i u s
znajduje się kirater N i c o l a i 1 ) mający wal o wysokości 1800 m.
Posuwając się dalej ku dolowi terminatora odnajdziemy krater
P i t i s c u s mający średnicę 83 tkirn i wał o w~sokości 3600 m,
a dalej- krater Hommel mający śrredinicę 120 'k m. Na południowo-zachodniej i pólnocno-wschodniej części dna tego krateru znajdują się dwa kratery przylegle od wewtnąilrz do walu
krateru. Hommsl, a ;na wschód od tego krateru znajduje się krater V l a c q 2 ). Między kraterem Hommel i Pitioows znajduje się
kmter H o m m e l H. N a poludnie od kraterów Hommel i Vlacq
znajduje się lcr-ater N e ar c h 1) mający średnicę 61 km, a jeszcze dalej na poludnie na linii terminatorra znajdują się 'l cratery:
M u t u s mający średnicę 80 krm z wałem o wysokości do 3900 m
i nieco większy M a n z i n u s z wałem o wysokości 4200 m.
Jeszcze dalej, w pobliżu dolnego !końca sier1pa Księżyca, widać
na terminatorrze podłużmy krarter S c h o m b e r g e r 1 ). W tym
rejonie na widomej krawędzi gLobu Księżyca znajdują się G ór y L e i b n i t z a (Leibnitz Montes) z wierzchołkami o wysokości do 9000 m najwyższe na Księżycu.
1)
2)

Nie zaznac:rone na mapce.
Zaznac:wne na mapce w poprzedndrm oddlllku (Urania Nr 12/66).
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KRONIKA
SZTUCZNE SATELITY I STATKI KOSMICZNE

Stale wzrastająca ilość informacji na tematy astronautyczne lub dotyczących nowych metod i środków badania Kosmosu powodują, że forma tej rubryki w dziale "Kronika" Uranii uległa kilkakrotnym zmianom.
Najodpowiedniejszą formą wydawałaby się ta, jaką wprowadzliliśmy
w pierwszych latach "ery sputników" - w postaci tabel, w których
podawane były zwięźle i przejrzyście dane liczbowe w odpowiednio zatytułowanych kolumnach i wierszach. Wkrótce jednak różnorodność
umieszczanych na orbitach dokołaziemskich, dokołaksiężycowych lub
dokołasłonecznych
obiektów z najróżnorodniejszym wyposażeniem,
z różnymi zadaniami, z załogą ludzką lub bez, ze zmianami następują
cymi już w czasie lotu - spowodowały, źe zaszła konieczność relacjonowania aktualnych osiągnięć astronautyki w formie opisowej, niejednokrotnie zbyt obszernej, a więc nie przejrzystej.
Focząwszy od niniejszego numeru postanowiliśmy informacje te podawać w formie jak gdyby "pośredniej" opisowej, ale według ustalonego schematu, który ujmujemy w postaci następujących punktów
dla każdego z omawianych obiektów:
- data wystrzelenia i ewentualnie także lądowanie, lub przewidywany
okres przebywania na orbicie,
- charakterystyka orbity,
- dane techniczne, wyposażenie w aparaturę, skład załogi,
- cel i wykonanie zadania.
Wszelkie uwagi i propozycje co do formy i treści tej stałej pozycji
naszej Kroniki przyjmiemy z wdzięcznością.
WYDARZENIA W OKRESIE OD 6 CZERWCA DO 30 WRZESNIA 1966 r.
A. Satelity Ziemi:
l. Orbitalne Geofizyczne Obserwatorium OGO (3), USA
- wprowadzone na orbitę 6 czerwca,
- masa 512 kg,
- zawiera aparaturę do badania aktywności Słońca, zjawisk w atmosferze Ziemi związanych z "wiatrem słonecznym", pola magnetycznego Ziemi i obszaru wzmożonego promieniowania.
2. Pageos, USA
- wprowadzony na orbitę 23 czerwca, przewidywany okres krążenia
5 lat,
- orbita biegunowa o średniej odległości od Ziemi 4200 km,
- kula z folii plastikowej pokrytej warstwą aluminium, średnica 30,4 m,
- satelita geodezyjny, obserwacje fotograficzne przelotów prowadzi 41
stacji naziemnych. Widoczny okiem nieuzbrojonym.
3. Protan-3, ZSRR
- wprowadzony na orbitę 6 lipca,
- perigeum 190 km, apogeum 630 km, nachylenie do równika 63,5° początkowy okres obiegu 92,5 minut,
- masa 12 ton, zawiera aparaturę do kompleksowych badań promleni
kosmicznych, przewiduje się możliwość wykrycia hipotetycznych
cząstek materii zwanych kwarkami.
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Satelity telekomunikacyjne, USA

wprowadzone na orbitę 16 lipca,
orbita równikowa, synchroniczna o odległości 33600 km od Ziemi,
zadaniem tych satelitów (w ilości 8) była obsługa łączności głównie
dla potrzeb sił zbrojnych USA, zadania tego satelity nie spełniły
wskutek wystąpienia wad w systemie zasilania.

5. Agena-10 i Gemini-10, USA
- start z Przylądka Kennedy 18 lipca, wodowanie Gemini-10 na Atlantyku 21 lipca, po 43 okrążeniach Ziemi,
- po złączeniu obu satelitów i użyciu silników Ageny-10 oba statki
osiągnęły orbitę: perigeum 296 km, apogeum 763 km, po rozłączeniu,
a przed wodowaniem sprowadzono Gemini-10 na orbitę kolową
o średniej odległości 384 km,
- Agena-10 stanowiła ostatni człon rakiety, zaś Gemini-10 kabinę zało
gową z kosmonautami:
J o h n Y o u n g (odbywający drugi lot)
i M i c h a e l C o 11 i n s (pierwszy lot),
- w czasie lotu przeprowadzono dwukrotnie wyjście z kabiny Collinsa: 19 lipca na 55 minut, połączone z fotografowaniem Ziemi i gwiazd,
20 lipca na 30 minut dla odczepienia płytki rejestrującej mikrometeoryty z członu Agena-8, przebywającego na orbicie od 16 marca 1966.
6. Kosmos - satelity ZSRR
- realizujące program badania przestrzeni kosmicznej. W czasie od
8 czerwca do 27 sierpnia umieszczono na orbitach 9 satelitów (od
numeru 120 do 128). Na wyróżnienie zasługuje Kosmos-122 zawierający aparaturę do badań meteorologicznych: kamery TV do obserwacji pokrywy chmur i fotokamery do zdjęć obłoków w świetle podczerwonym.
7. Agena i Gemini-11, USA
- start 12 września, wodowanie Gemini-11 na Atlantyku 15 września,
- po złączeniu w przestrzeni obu pojazdów osiągnięto rekordową dla
statków załogowych odległość od Ziemi 1367 km,
- w kabinie Gemini znajdowali się kosmonauci: C h ar l e s C o nr a d
i R i c h a r d G o r d o n,
- w czasie lotu wykonano kilka manewrów rozłączania i ponownego
łączenia obu pojazdów oraz próbę holowania Ageny na linie. Próbowano także wytworzyć sztuczną siłę ciążenia przez ruch wirowy
Gemini wokół Ageny, uzyskano w ten sposób ciążenie 111500 g.
B. Statki kosmiczne:
l. Lunar ExpZorer, USA

2.
-

wystrzelony w kierunku Księżyca l lipca, w celu umieszczenia na
orbicie. Próba ta nie powiodła się, po korekcie lotu aparat rozpoczął
okrążanie Ziemi,
masa 93 kg, zawierał aparaturę do pomiarów pola magnetycznego
i promieni jonizujących oraz zjawisk fizycznych związanych z "wiatrem słonecznym".
Lunar Orbiter-1, USA
wystrzelony w kierunku Księżyca 10 sierpnia,
14 sierpnia rozpoczął okrążanie Księżyca, orbita początkowa: periselenium 188 km, aposelenium 1850 km. Zmiany orbity przeprowadzono: 21 sierpnia - periselenium 59 km i 25 sierpnia - periselenium 40 km, aposelenium 1808 km, okres obiegu na tej orbicie wynosi 3 godz. 26 min. 32 sek.,
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-
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masa 386 kg, zawiera aparaturę fotograficzną i przekaźniki obrazów,
celem tej stacji satelitarnej jest wykonanie zdjęć wzdłuż równika
Księżyca dla wyboru miejsca lądowania statku załogowego. Pierwsze
zdjęcia stacja przekazała 15 sierpnia, do 29 sierpnia otrzymano około
200 zdjęć, otrzymano także zdjęcia Ziemi z odległości ponad 380 tys.
km. (patrz ilustracja na okładce) Obserwacje perturbacji lotu satelity
wokół Księżyca ujawniły
deformacje bryły Księżyca rzędu 0,2
i 0,4 km.
Pionier-7, USA
wystrzelony 17 sierpnia,
orbita międzyplanetarna, o średniej odległości od Słońca 168 mln km,
okres jednego okrążenia około 400 dni,
badanie przestrzeni między Ziemią a Marsem.
Łuna-11, ZSRR
wystrzelona 24 sierpnia,
28 sierpnia weszła na orbitę wokół Księżyca: periselenium 160 km,
aposelenium 1200 km, okres obiegu 2 godz. 58 min., kąt nachylenia
do równika Księżyca 27°,
masa 1640 kg,
stacja ta przeprowadza badania przestrzeni wokół Księżyca: gęstości
meteorów, natężenia promieniowania korpuskularnego, promieniowania gamma i rentgenowskiego wysyłanych przez grunt Księżyca,
w celu umożliwienia określenia jego składu chemicznego. Przeprowadza się także pomiary zmian orbity dla określenia pola grawitacyjnego Księżyca.
Surveyor-2, USA
wystrzelony 20 września, po nieudanych próbach korekty lotu
i przerwaniu łączności spadł na Księżyc 23 września i uległ rozbiciu.

C. Próby i doświadczenia:
4 lipca ZSRR zakończył pomyślnie serię prób nowych rakiet opadających na Ocean Spokojny. Pod koniec sierpnia zapowiedziano nową
serię podobnych prób, które mają potrwać do października.
5 lipca umieszczono na orbicie drugi stopień rakiety Saturn-l tUSA).
W pojemnikach tej rakiety, zawierających ciekły wodór, stopniowo
zwiększano ciśnienie, co doprowadziło zgodnie z założeniami do eksplozji w 7 godzin po starcie.
3 sierpnia w Japonii wystrzelono rakietę Kappa-9 o masie 1400 kg
i długości 10,9 m. Rakieta zawierała aparaturę meteorologiczną i kamerę TV. Natomiast niepowodzeniem zakończyła się próba umieszczenia
na orbicie pierwszego japońskiego sztucznego satelity, przeprowadzona
w dniu 26 września.
Udany eksperyment z bezzałogowym statkiem kosmicznym ApoUo
(USA) przeprowadzono w dniu 25 sierpnia. Statek ten o masie 28 ton
wystartował przy użyciu rakiety Saturn z Przy!. Kennedy i po przebyciu
trasy długości 29000 km, przy największej wysokości 1150 km, opadł na
wody Oceanu Spokojnego, skąd został wyłowiony. Głównym celem
eksperymentu było sprawdzenie wytrzymałości osłony termicznej na
temperaturę 2800°C, przy wchodzeniu w gęste warstwy atmosfery
z szybkością 30000 km/godz. Flanowany jest 14-dniowy lot 3 kosmonautów w kabinie ApoLlo w grudniu 1966 r.
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D. Inne doniesienia:
Szybki rozwój astronautyki zmusza organy międzynarodowe do
zwiększenia wysiłków nad opracowaniem zasad działalności w Kosmosie. 4 sierpnia zakończono obrady pierwszej części V sesji Podkomitetu
Prawnego Komisji ONZ do spraw pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Na sesji tej, obradującej pod przewodnictwem uczonego polskiego prof. dr M a n f r e d a L a c h s a uzgodniono 9 artykułów projektu układu o działalności państw w dziedzinie badania
i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, Księżyca i innych ciał niebieskich.
ALEKSANDER

Okolica

lądowania

KUSNIERZ

Surveyora-1

Z artykułu mgr inż. A. M ark s a pt. "Pierwsze wyniki badań Łu
ny-lO i Surveyora-1" (Urania, 1966, nr 9) dowiadujemy się, że amerykań
ski aparat kosmiczny Surveyor-1 wylądował zaledwie 16 km od planowanego miejsca na Oceanie Burz, a około 800 km od miejsca lądo
wania radzieckiego aparatu kosmicznego Łuna-9.
Amerykański aparat kosmiczny Surveyor-1 wylądował około
59 km na północny wschód od
krateru Flamsteed, który położo
ny jest w południowo-zachodniej
części Oceanu Burz (przybliżone
współrzędne miejsca lądowania
Surveyora-1 są następujące: 44°
długości zachodniej i 3° szerokości
południowej).
Ta okolica
Księżyca jest bardzo interesują
ca, ponieważ krater Flamsteed
(14,5 km średnicy) oraz miejsce
.·
lądowania amerykańskiego aparatu kosmicznego znajdują się
wewnątrz dużego krateru widRys. l. SZlkic sytuacyjny okolicy
Księżyca,
w której wylądo,wal Surma. (Piękne zdjęcie tej okolicy
veyor-1 (linią kropkowaną oznaczono
Księżyca reprodukowane jest na
zniszczony wał górski krateru trzeciej stronie okładki Uranii,
widma): l - krater !Flamsteed, 2 rruejsce lądowania amerykańskiego
1966, nr 2).
aparatu kosmicznego
Ten beumienny krater (96 km
średnii.cy) w czasie formowania się
Oceanu Burz został zalany lawą i dziś możemy oglądać tylko resztlti
jego wału górskiego w postaci sterczących ponad otaczające go morze
pagórków. Ich wysokość na północnym wschodzie dochodzi do 334 m,
ale na południu zaledwie do 46 m. Amerykański aparat kosmiczny wylądował niedaleko północno-wschodniego brzegu krateru-widma i na
niektórych zdjęciach wykonanych przez kamerę Surveyora-1 widoczne
są nawet fragmenty zniszczonego wału górskiego. W czasie pełni
w miejscu krateru-widma obserwujemy owalną białą plamę, przy ukoś
nym zaś oświetleniu można za pomocą większych lunet dostrzec na
jego dnie kilka pagórków oraz większą ilość niewielkich kraterów.
ST. R. BRZOSTKIEWICZ
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Jeszcze o meteorycie tunguskim

W . G. F i e s e n k o w w obszernym artykule "Problemy padienija
tunguskowo mietieorita" (Astronomiczeskij żurnal, t . 43, nr 2) podaje
zestawienie danych dotyczących spadku tunguskiego meteorytu i wyciąga wynikające z nich wnioski. Ponieważ obecnie, blisko 60 lat po
wydarzeniu z 30 czerwca 1908 roku, trudno byłoby na miejscu zbierać
jakieś nowe szczegóły, nie organizuje się już ekspedycji badawczych
i - zdaniem autora - nadszedł czas, by podsumować dotychczasowe
wiadomości. Na podstawie informacji zebranych od bezpośrednich obserwatorów zjawiska oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych przez ekspedycje wysyłane na miejsce spadku - autor pokusił
się o obliczenie elementów orbity, po której owo ciało kosmiczne zbliża
ło si ę do Ziemi. Obliczono elementy 14 różnych orbit. Na podstawie tych
obliczeń oraz po uwzględnieniu innych faktów, jak np. świecenie nocnego nieba obserwowanego w nocy z 30 czerwca na l lipca 1908 r ., autor
dochodzi do wniosku, że najbardziej wiarogodna jest teza, iż w dniu
30 czerwca 1908 r. Ziemia

zderzyła

się

z

jądrem

niewielkiej komety,

której warkocz dostawszy się do atmosfery ziemskiej
serwowane w nocy zjawisko świecenia nieba.

spowodował
MARIA

ob-

PA~KÓW

Temperatura gruntu Marsa
W okresie od lutego do czerwca 1965 roku radioastronomowie D e n t,
K l e i n i A 11 er z Uniwersytetu Michigan w USA wykonali ponad
200 pomiarów temperatury Marsa przy pomocy radioteleskopu ze
zwierciadłem o średnicy 26 m nastrojonego na odbiór fal o długości
3,75 cm . W wyniku opracowania tych pomiarów stwierdzono, że średnia
temperatura Marsa równa jest tylko 185± 15°K (tzn około -88°C) czyli
<> 55° niższa niż średnia temperatura obliczona dla pomiarów wykonan ych przez S i n t o n a, który odbierał promieniowanie podczerwone.
Stwierdzono przy tym, iż w czasie 6 miesięcy zmieniła się ona nie wię
cej niż zaledwie o 6°K.. Najprawdopodobniejsza jest interpretacja, że
wyliczeni trzej uczeni zmierzyli temperaturę w gruncie Marsa na głę
bokości kilkudziesięciu centymetrów a nie na jego powierzchni. Warto
wspomnieć, że analogiczny pomiar wykonany przez radioastronomów
radzieckich W. D. K. rot i kowa i W. S. Troi ck i e g o dla Księży
ca wykazał temperaturę 211 °K.
ANDRZEJ

MARKS

Wielka. protuberancja z 11 lipca 1966 (sprostowanie)
W listopadowym numerze Uranii (str. 327) ukazała się notatka
St. R. Brzost ki e w i c z a pt. "Wielka protuberancja na Słońcu". Notatkę otrzymaliśmy od Autora w końcu lipca 1966 r. Podczas opracowywania redakcyjnego numeru listopadowego zwróciłem uwagę na nr 3/4
szwajcarskiego czasopisma Orion (kwiecień-czerwiec 1966), gdzie na
str. 90-91 zamieszczony jest artykuł pt. "Protuberanze.n 1965". Artykuł
ilustrowany jest dziesięcioma fotografiami wspaniałej protuberancji
w godzinach 11.00-15.35 dnia 11 lipca 1965 r. Sądząc, że chodzi o obserwację tego samego wydarzenia, "poprawiłem" podaną przez p . Brzostkiewicza datę "1966" na "1965".
Okazuje się jednak, że p. Brzostkiewicz miał rację . Zdjęcie protuberancji otrzymał od p. Klepesty z Czechosłowacji już w dniu 18 lipca, tj.
w tydzień po obserwacji i natychmiast przesłał je do redakcji Urami, nie
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podejrzewając zapewne, że redakcja okaże nadmiar gorliwości w sprawdzaniu nadsyłanych informacji. Co prawda, o fakcie zmiany daty poinformowałem Autora notatki listownie, ale trochę za późno. Otrzymałem
wyjaśnienie, gdy numer był już w druku.
Podając niniejsze sprosiowanie (ma być: 11 lipca 1966 roku), składam

gratulacje p. Brzostkiewiczowi z powodu zorganizowania tak szybkiej
sieci informacyjnej i życzę dalszych sukcesów.
A swoją drogą - bardzo interesujący przypadek, aby podobne zjawisko powtórzyło się dokładnie po upływie roku ...
LUDWIK ZAJDLER

Nowe dane o

średnicy

Plutona

W nocy 28/29 kwietnia 1965 r. oczekiwano zakrycia przez Plutona
gwiazdy. Obserwacje fotometryczne wykonane w 12 obserwatoriach astronomicznych w Północnej Ameryce wykazały jednak, że zakrycie nie nastąpiło, co oznacza, że rozmiary Plutona są mniejsze niż
przypuszczano. Na podstawie serii fotografii wykonanych we Flagstaff
i na Mount Harnilton stwierdzono, że Pluton przesunął się w odległości
kątowej odpowiednio 0",125±0,008 i 0",094±0,020 od gwiazdy czyli, że
jego średnica nie jest większa niż 4400±950 km, co trochę nieoczekiwanie potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia o malej średnicy planety
i pomiar wykonany w 1950 r. przez K u i p er a wielkim teleskopem
na Falomar Mountain (5700+5800 km), a zaprzeczyło sugestiom wynikającym z doświadczeń wykonanych w 1951 r., w których starano się
udowodnić, że Pluton mu dużą średnię, ale że powierzchnia jego odbija
światło tak jak zwierciadło. Tym samym nadal niezrozumiała jest wielka masa Plutona równa 1±0,25 masy Ziemi co daje niewiarygodną
średnią gęstości planety równą 50 g/cm 3 • Masę tą otrzymano w wyniku
badań perturbacji ruchu Neptuna i Urana. Wypada więc chyba założyć,
że masa Plutona jest mniejsza, a istnieje jeszcze jakieś ciało perturbujące ruch tych planet najprawdopodobniej planeta transplutonowa
na której istnienie wskazują zresztą badania orbit komet (istnienie rodziny komet transplutonowych).
słabej
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KRONIKA PTMA
Walny Zjazd PTMA
Uroczystą oprawę miał Walny Zjazd Delegatów Oddziałów Folskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii, zwołany w 45-lecie istnienia Towarzystwa. Na dwa dni - 5 i 6 listopada 1966 r. - chorzowskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym zawładnęli bez reszty miłośnicy astronomii z całego Kraju. Prawie sto osób reprezentowało
wszystkie - z wyjątkiem Łodzi - oddziały naszego Towarzystwa. Był
więc m. in. Frombork i Jelenia Góra, były Szczecin i Krosno z nad Wisłoka.

Po raz pierwszy w dziejach PTMA rozciągnięto Zjazd na dwa dni,
go obficie tematyką par excellence astronomiczną. Tak więc
przez dwa dni na specjalnych pokazach i w przerwach między obradami
uczestnicy mogli oglądać i poznawać wszystkie pracownie Planetarium;

wypełniając
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podziwiano stację sejsmologiczną i dział meteorologii, aparaturę planetaryjną i lunety w obserwatorium; specjalnym zainteresowaniem cieszył się bogaty zbiór meteorytów, zebranych z całej Folski na aktualnie czynną wystawę materii międzyplanetarnej. Zamknięte przez te
dwa dni dla osób postronnych mury i kopuły Planetarium stworzyły
idealnie kameralny nastrój, gdzie w kuluarach nie było końca wymianom spostrzeżeń i własnych doświadczeń, dyskusjom i planom na przyszłość .

W takiej to atmosferze przebiegały programowe zajęcia Zjazdu.
Pierwszego dnia - w sobotę - odbyła się część oficjalna i naukowa,
niedzielę zaś przeznaczono na sprawozdania i wybory nowych władz
Towarzystwa.
Otwierając Zjazd i witając przybyłych gości, jego podwójny gospodarz - bowiem zarazem prezes Zarządu Głównego PTMA i dyrektor
Planetarium - dr J ó z e f S a ł a b u n szeroko i - powiedziałbym mocno nakreślił rolę astronomii i tego, co nazywamy "miłośnictwem
astronomii", w kulturze naszego Narodu. Znalazło to zresztą potwierdzenie w przemówieniach gości Zjazdu: z-cy przew.Prezydium WRN w Katowicach - mgra J. Gr z b i e l a, przedstawiciela Z. Gł. TWP - mgra
T. K a szper a, mgra P. H u l ki z TPPR i kuratora Okręgu Szkolnego. W. S w i ą t k a, a przede wszystkim w przemówieniu z-cy sekretarza naukowego III Wydz. PAN - prof. dr S t e f a n a P i o t r o ws ki e g o i w liście nadesłanym przez z-cę przewodniczącego Rady Pań
stwa J e r z e g o Z i ę t k a.
W tym miejscu były miłym, niemal wzruszającym akcentem wiązanki
kwiatów od harcerzy i ich meldunek o przystąpieniu do ogólnopolskiej
akcji harcerskiej na kopernikowskie 500-lecie, do "Operacji 1001 Frombork".
Zabrzmiało jakoś bardzo optymistycznie to coraz szersze zainteresowanie naszej młodzieży dla "naszych" problemów kosmicznych zwłasz
cza, gdy wykruszają się szeregi starych członków PTMA: w ciągu ostatnich dwu lat zmarło aż 35 kolegów, których pamięć Zjazd uczcił chwilą
milczenia.
O 45-letniej działalności naszego Towarzystwa mówił w jubileuszowym referacie wiceprezes Zarządu Gł. i redaktor Uranii - dr L ud w i k Z aj d l e r. Nie będę tu przytaczał treści ani tego, ani dalszych
trzech naukowych referatów, bowiem Czytelnicy znajdą je in extenso
w następnych numerach Uranii.
Ze względu na dużą "objętość" programu, Zjazd powołał trzech przewodniczących. Pierwszej części w sobotę do południa - przewodniczył inż. L e o n ar d W e b er z Wrocławia. Ustalono i zatwierdzono
wówczas porządek obrad, powołano sekretarzy Zjazdu (kol. kol. J. K as z a z Gliwic i mgr A. K u c i a z Katowic) i cztery robocze komisje
zjazdowe.
·
Tegoż dnia po południu pod przewodnictwem prof. dr E u g e n i us z a R y b k i odbyła się sesja naukowa. Przewodniczący Gł. Komisji
Naukowej PTMA prof. dr Ja n M er g e n t a l er z Wrocławia dał
piękny wykład o "Aktywności Słońca w świetle najnowszych badań".
Trafnie wybrano temat, bowiem interesuje on chyba wszystkich w naszym Towarzystwie, a specjalnie od lat działającą sporą sekcję obserwatorów Słońca. Zresztą najlepiej świadczyła o tym żywa dyskusja i na
sali i potem w kuluarach.
Innym tematem -wśród ogółu członków PTMA, ze względów zrozumiałych, mniej popularnym niż Słońce zajęli się wychowankowie
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Krakowskiego Oddziału PTMA P i o t r F l i n i A n dr z ej Słowik.
W dwóch, świetllliie prz\)'gotowan(Ych referatach o "Gwiazdach zmienn\)'ch zaćmieniQIW}'ch, ich obserwacjach i W\)'korz\)'stalllliu" dali przegląd
najnowsz\)'ch badań i aktualnego srtrunu wiedZ\Y w tej gałęzi asrtronomii.
I znów temat nie był ani przypadkowy ani oderwany, bowiem najliczniejszą i najakt\)'wniejszą grupą obserwatorów w PTMA są właśnie
obserwatorzy gwiazd zmiennych, posiadający zresztą na swym koncie
całkiem spory już dorobek naukowych obserwacji.
Specjalny seans pod sztucznym niebem planetarium - co jak zawsze
zrobiło duże wrażenie na uczestnikach miał zakończyć pierwszy
dzień Zjazdu. Ale zakończyła go potem przy wspólnym stole "lampka
wina" i wystawna kolacja, na którą uczestników Zjazdu zaprosił gospodarz województwa katowickiego, Przewodnicząc\)' Prezydium WRN Jerz\)7 Ziętek.
A co bardziej zagorzali "gwiaździarze" do późnej jeszcze nocy eksploatowali wielki refraktor obserwatorium, łowiąc nim co ciekawsze na
niebie obiekty.
Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się zaskakująco: przybyły z ramienia
Folskiego Towarz\)'stwa Astronaut\)'cznego inż. Wł. G e i s l er dał,
jako mowę powitalną, barwne, na gorąco jeszcze sprawozdanie naukowe
z Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Madrycie, z którego
dopiero co powrócił. Cenna, przyjemna niespodzianka. Oby takich jak
najwięcej na naszych Zjazdach!
Sprawnie przebiegały niedzielne obrady Zjazdu pod bardzo energicznym i spręŻ\Ystym przewodnictwem dr A n d r z e j a W o s z c z y k a
z Torunia, mimo, że złOŻ\Ył się na nie pokaźn\Y bagaż tak doniosłych problemów, jak przyjęcie nowego statutu, CZ\Y wytyczne programowe na
lata 1967-68, nie mówiąc już o sprawozdaniach z działalności i wyborach nowych władz. Co prawda w załatwianiu t\Ych spraw ogromnie
ułatwiło wcześniejsze dostarczenie delegatom wyczerpującego, wielostronicowego sprawozdania Zarządu Gł. z jego działalności oraz tekstu
statutu, którego ostateczną redakcję poprzedziła konsultacja komisji
statutowej ze wszystkimi oddziałami.
Objaśniając sprawozdanie Zarządu Głównego
przezes dr Salabun
naświetlił obszerniej niektóre ważkie spraw\)', jak akcję budowy obserwart;oriów :i plrunetal'liów w ·r amach obchodów kopernikowskiich, wprowadzenie astronomii jako osobnego przedmiotu w nowym programie licealnym, CZ\Y wreszcie zatwierdzenie Uranii do bibliotek szkolnych. Dzielił
się z Delegatami sukcesami Zarządu Głównego i... gorzkimi pigułkami,
które także trafiały się nieraz w ostatnich dwu latach.
Z dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu Głównego i wytycznymi
programowymi - które przedstawił v-prezes Zarządu Głównego mgr
inż. Edward Szeligiewicz oraz z wolnych wniosków dość jasno zarysował się obraz potrzeb Towarzystwa i kierunków rozwojowych:
nasiJenie akcji popularyzacyjnej przez odczyty i pokazy zrurówno meodpłatnie w ramach P'PMA, jak też w formie akcji zleconych;
zainteresowanie się młodzieżą poprzez szkolnictwo (np. konferencje
metodyczne dla nauczycieli), szkolne kółka astronomiczne, specjalny dodatek do Uranii itp.;
zwiększenie bazy instrumentalnej przez podjęcie zorganizowanej akcji
budowy teleskopów;
inicjowanie prac naukowych, zwłaszcza obserwacji, przez akcje szkoleniowe;
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i wreszcie czynne włączenie się w akcje związane z obchodami 500-nej
rocznicy urodzin Kopernika, jak budowa planetariów i obserwatoriów,
akcja Frombork i in.
Realizację tych zadań ma ułatwić uchwalony nowy Statut PTMA.
W porównaniu z dotychczasowym statutem najbardziej istotnymi zmianam~ jest ustalenie klucza przy wyborze delegatów, umożliwiającego
małym oddziałom liczniejszy udział w zjazdach i pracach T-wa, wprowadzenie roboczych konferencji prezesów oddziałów, zniesienie głoso
wania korespondencyjnie i przez upoważnienia, zmiana kadencji władz
centralnych i oddziałowych z jedno- na dwuletnią i szereg innych .
Wreszcie po jednomyślnym udzieleniu na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej absolutorium dla dotychczasowego Zarządu - Walny Zjazd
wybrał nowe władze T-wa na lata 1967-68.
Prezesem ZaJrZądu Glów.nego WYbrano przez aklamację poil1ownie dr
Józef a S a l a b u n a; do Zarządu Głównego- który Z~m"az po Zjeździe
się ukonstytuował weszli: doc. dr R o m a n J a n i c z e k (Często
chowa) i inż. M a r e k K i b i ń s ki (Kraków) jako wiceprezesi, sekretaTzem pozostal M a c i e j M a z u r (Kraków), a przewodniczącym
Głównej Komisji Naukowej prof. dr J.
M er g e n t a l er (Wrocław),
dr L u d w i k Z a j d l er (Warszawa) jako naczelny redaktor Uranii
i dr P r z e my s l a w Rybka z Wroclawia. Główną Komisję Rewizyjną WYbra~no w składzie: mgr ill1Ż. H e nr yk B i e l ski (Gliwice), dyr.
Z. Gr e l a (Warszawa), C. Ja n i s z e w ski (Katowice) i mgr. inrż.
L. M ar s z a lek (Kraków). Główną Komisję Naukową stanowią: prot.
dr J . M er g e n t a l er p,rzewodnriczący oraz prof. dr B o g d a n
Kielczewski (Poznań), mgr Sławomir Ruciński (Warszawa)
i A n dr z ej S l o w i k (Kraków).
Na wrui.osek Oddz:ialów w Częstochowie i Krakowie Walny Zjazd nadal przez aklamację tytul Członka Honorowego PTMA zasłużonym dla
rozwoju naszego Towarzystwa i popularyzacji astronomii: Przewodrui.czącemu P.rez. WRN w Katowicach, Z-cy Przewodniczącego Rady Pań
stwa Jer z e m u Z i ę t k o w i oraz wybitnym członkom PTMA,
czołowym polskim astronomom prof. dr J a n o w i M er g e n t a l er o w i i prof. dr S t e f a n o w i L. P i o t r o w s k i e m u. Bylo to przyjemne zamknięcie dwudnioWYch ob.rad Zjazdu w 45-tym roku istnienia
naszego Towarzystwa.
MACIEJ MAZUR

NOWOśCI

WYDAWNICZE

Potrick Moore - PLANETA WENUS. PWN, Warszawa 1966, str. 154,
cena 15 zł.
Monograma poświęcona najblrl.żsrej nam, a równocześnie najmniej znanej rpla~necie. Na rzecz aktualności WYdaJnia tej książki w obecnym cz.asie
przemawia fakt przeprowadzenia prób zbadania planety Wenus przy
pomocy automatycznych stacji kosmiczmych. Wydanie polskie jest tłuma
czeniem WYdaJnia angielskiego z 1961 r., obejmuje zatem fakty i hipotezy
dotyczące WYglądu Wenus do tego roku. Mimo WYniklej stąd pewnej
dezaktualizacji, wynikającej re stalego postępu wiedzy o naszym ukła
dzie planetaJnnym, ilość i trodzaj omówionych w książce zagadnień zwią
za~nych z tą nadal tajemniczą planetą wynagmdza do pewnego stoprui.a
brak aktualnych dorn:iesień.
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Wenus, będąca w pewnych okresach najjaśndejszym po Słońcu i Księ
obieJk!tem nieba, budzliła zainteresowanie i sklandala do obserwacji
od najdawniejszych czasów. Od tych też obserwacji roiŁpoczyna autor
swoje opracowanie. W dalszych rozdzlialach omówione są wyniki kolejno
coraz dokładniejszych obserwacji przy użyciu instrumentów astronomicznych, oraz zauważone przy tym szczegóły jak: obszary ciemne i jasne,
tzw. "czap!m" i dosrbrzegane ndekrl.edy ciemnriejsze pasy. W zakończeniu
omówione są hipotezy dotyczące wyglądu powierzchnd Wenus i możliwo
ści występowaii1Jia życia OII"ganicznego na tej planecie.
T1reść ksią:l!ki U2lupełll1iają !r'ysunlki i fotografie tej cliekawej planety, tabele danych obserwacyjnych, wskazówki dla obserwato·r ów oraz wykaz
bibliogra:illczny obejmujący 385 porzycji.
życu

OD ATOMU DO GALAKTYK. PWN, (Biblioteka "Problemów"), Warszawa 1966, str. 402, cena 35 zł.
P!r"aca zbiol"'Owa znanych ucwnych radzlieckich obejmująca najnowsze
poglądy na zagadinienda milkro- i makrokosmosu. Wydanie .p olskie, w tłu
maczeniu Marid Kapuścińskiej i Marcina Krubiaka oparte jest na wydanym w r. 1963 nakładem Akademii Nauk ZSRR tomie artykułów pt.
"Oczyma uczonego".
Poszcz,ególne części napisali:
N. N. Bogolubowa i M. K. Paliwwnow - Fola d kwanty. Kwantowa
teorria pola - nauka o cząstkach elementarnych i ich oddziaływa
niach wzajemnych.
I. M. Frank - Fizyka jądrowaJ energia jądrowa.
D. I. Szczerbakaw - Kula ZJiemska.
W. G. Fiesenkow - Układ słoneczny.
O. A. Mielnikow- Gwiazdy.
W. A. Amba:rcumian - Galaktyki.
Już ten krótki i pobieżny przegląd umieszczonych w 21biotrZe zagadnień
pozwala stwierdzić, że jest to książka w rodzaju znanych w swolim czasie
"Podróży w czase i przestrzel1li" i "WszechśwJata' J. Jeansa, które stanowiły podstawowy elementaTz wiedzy o niebie i o zagadkach materii
· dLa wielu miłośników as.ta:'0111omi. "Od atomu do galaktyk" podaje aktualny
stan wiedzy odnośnie cząstek i zjawisk w materii oraz we Wszechświecie.
Zagadntienia struktury matertii i s.t ruiktu.ry Wszechświata są tak ściśle
ze sobą powiązane, że zamieszczenie ich w jednym zbiocze artykułów jest
jak najbardziej celowe, gdyż pozwala czytelndikowi na kompleksowe zapoZI!lam.ie się z calością problematyki. Jedynym, w wydawnictwach popularno-naukowych często spotykanym mankamerutem jest brak badań
i odkryć aktualnych. W omawianym 2lbiorze brak jest np. wyJników badań
Księżyca i planet .p rzy pomocy automatycznych stacji kosmicznych i odkrycrla rtZI'W. quasd-gw1azd. Fostępy nauk wyprzedzają i będą nadal wyprzedzać każde, a szczególnie popularno-naukowe wydawl1lictwa.
Andrzej Marks - CEL - KSIĘZYC. Książka i Wiedza, Wamzawa 1966,
str. 70, cena 7 zł.
KsiąiJka A. Mariksa stanowi przegląd najnowszych osiągnięć selenonaJUtyki (pomyślne lądowwnie Luny-9, wejścile Luny-lO na orbitę wokół
księżycową, lądowarntie Survoyera-1 na K. siężycu).
Na ws,tępte auto!r' podaje krótki zarys historii badań W1irzualnrvch Księ
życa. W dalszym ciągu omawia sUJkcesy Lunników i Rangerów w zakre-

URANIA

25

sie uzyskiwanda obrazów powierzchni Księżyca. Głośne osiągnięcia selenonautyki w pierwszej polowJe 1966 r. omówone są szczegółowo. W zakończenu autor podaje plany i zamierzenia księżycowych wypraw, które
być może w najbliższych latach będą zrealizowane.
Tekst uzupełniony jest licznymi ilustracjami. Cenna, zwłaszcza dla
amatorów obserwacji Księżyca jest jego szczegółowa fotografia wraz
z mapą za~erającą oznaczenia najważniejszych tworów widocznych na
powierzchl'lli Księżyca przy pomocy lornetki lub malej lrmety.
Olgierd Wołczek - I ZNÓW BLIZEJ GWIAZD. Wiedza Powszechna,
W=awa 1965, str. 1.93, cena 10 zl.
Popularne i bardzo przystępne omówienie podstawowych typów sztucznych satelitów, Wpii'OWadzonych na orbity w okresie od r. 1962 do początku 1965 r.
Autor grupuje typy satelitów według wykonywanych
przez nie zadań naukowo-badawczych. Na wstępie omówiOil'le są satelity,
których działalność związana jest ściśle z Ziemią, a zwłaszcza z aktualnymi potrzebami lud:z;kości w zakresie telekomunikacjd, meteorologii, geodezji i nawigacji. Z kolei czytelnik zapoznaje się z magnetosf&ą . i badaniami aktywności Słońca p['Zy pomocy satelitów. Interesująco przedstaWiiolne są osiąginięcia i plany obserwacji astronomicznych, szczególnie
w zakresie promieniowania krótkofalowego, dla którego atmosfera Ziemi
jest nieprzezroczysta. W końcoJWYch rozdziałach książki omówione są
osiągnięcia lotów załogowych, penetracji Księżyca przy pomocy automatycznych stacji kosmicznych wraz z projektami lotów załogowych na
Księżyc araz dotychczasowe osiągnięcia i plany zwiadów międzyplane
tarnych. W za:kończellliu autor parusza interesujące różnorodne zagadnieuda życia poza Ziemią.
Lic:zme ilustracje w tekście oraz tabele uzupełniają wiadomości o sztucznych satelitach i uzyskanych przy ich pomocy oSiiągnięciach naukowych.
ALEKSANDER KUSNIERZ

KALENDARZYK HISTORYCZNY
4 stycznia 1941 roku

zmarł

Filip Fauth

Philirp Joha.nn Hein~rich Fauth urodził się 18 marca 1867 r.
w miejscowości Diirlkheim (Niemcy). Z zawodu był nauczycielem, lecz
wszysbkie woliile chwile poświęcał astronomii, zwłaszcza selenografii i planetografiL Mial duży talenrt; do rysunków, doskonały wzrok oraz niezwykłą cierpliwość, tak ba~rdzo potrzebną w czasie wykonywanlia obserwacji teleskopowych. Zdolności te wykorzystał przy opracowandu bardzo
szcZJególowej mapy Księżyca i liczmych rysunków poszczególnych jego
formacji. Zma~rl w malej wiosce Grunwald pod Monachium, gdzie mial
prywatne obserwatorium z refraktorem o ŚITednicy 38,5 cm i ogniskowej
385 cm.
Głównym dziełem Fautha jest mapa Księżyca, którą wydano w 1964 r.
w Bremie pt. Mond Atlas. Mapa składa się z 25 sektorów, odbitych na
22 kartach formatu 81X85 cm (cztery sektory brzegowe odbite są na
jednej karcie). Sektory te razem złożone dają mapę Księżyca o śred
nicy 3,5 m w podziałce l : l 000 000. Tylko sektor 4 nie jest zupełnie wy-
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(okolica krateru Archimedes), ponieważ Fauth zamierzał go
jeszcze bardziej szczegółowo opracować po dokonaniu dalszych obserwacji. Uzupełnieniem atlasu jest mapa składająca się z sześciu części o rozmiarach 33 X 46 cm (podziałka l : 4 000 000), na której znajduje się siatka

kończony

współrzędnych prostokątnych.
Do druku atlas został przygotowany

w latach 1957-1958 przez H erm a n a F a u t h a, syna sławnego selenografa. Napisał on krótką biografię swego ojca i opracował spis jego prac. Ponadto w tekście atlasu
zamieszczono objaśnienia do map oraz wypisy z dzieła Fautha pt. Unser
Mond (Wrocław, 1936).
ST. R. BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
OprlWował

G. SITARSKI

W 1967 r.

przypadają na Ziemi
zaćmienia Księżyca (żadne

STYCZEŃ

1967

dwa mćmienia Słońca i dwa
z nich nie będzie wid:x-zne
.

w Polooe).
Widoczność jasnych planet przedstawia się rnastępująco.
M e r kury znajdzie się w najlepszych warunkach obserwacyjnych w polowie lutego wieqzorem, a potem dopiero w polowie
listopada rankiem. W e n u s widoczma jest jako Gwila:zda Wiecz;arna od początlm rroku do sierpnia, a po złączeniu ze Slońoom
jako Gwia.Wa Poranna od połowy wtrz.eśnia do końca roku.
M ar s widOCZJI1y jest przez cały rok, początkowo w gwiazdozbiorze Panny, a potem przesuwa się poprzez gwia:zldozbiory
Wagi, Skorpiona i Wężownika w kierunku gwiazdozbioru
Strzelca; w kwietmiu przypada opozycja Marsa (osiąga an wtedy
największą jasność, -1.3 wielkiości gwiazdowej).
Jowisz
także widoczny jest cały voik, przesuwając się najpierw ruchem
'WStecZIIlynn z gwiaooozbioru Raka w kierunku gwiazldozbiOI'IU
Bliźniąt, a potem (od marca) znowu wróci do gwiazdoobioru Raka; w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku planeta przebywa
w gwiazdozbiorze Lwa, gdzie 15 paWzierni'k a znajdzie się
w pięknym zlączeniu z gwiaooą pierws?ej wielk00ci, Regulrusem. S a t u r n do maTCa widoczny jest wieczorem w gwiaooo-OZJbiorze Ryb, a po złączeniu ze Słońcem pojawi się już na naszym
niebie od kwietnia, początkowo rankiem, ale wschodzi z dnia
na dzień coraz wcześniej i jesienią będzie już widOCZlny przez
całą noc; na uwagę za:sługuje zakrycie Saturna przez tarez~
Księżyca, które warzy się rankiem 30 czerwca i widocz:ne bę
dzie także w południowej Polsce.
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W 1967 r. przewidywany jest ta:kże pOWTÓt W pobli:/;e mońca
kilkuna:s:tu lwmet okresowych, wŚiród nich krnnety W olfa i komety G['igga-Skjellerupa. Te ostatnie dwie karnety wspomnieliśmy chlatego, ż,e ich mch opracowywany jest od wielu l:at przez
astro n101mów polskich i efemerydy na ich najbliższe pojawienie
także ~asta,ły obliezone w Polooe. Wszystkie komety, których
poWll:'otu ocz;ekujemy w tym roku, będą widocZIIle t)'llko prz,ez
teleskopy, a kometa Wolfa może być odnalez1ona jedynie przez
największe telesk101py na świecie. Oczywiście w ka::?Jdej chwili
moż,e nas czekać nie'llpodzi:anka pojawienia się k!Omety nowej,
moż,e nawet widocznej golJ'łffi okiem, C7Jego z g&ry niestety po:-z,ewidzieć nie potrafimy. ·
W styczniu na wieczornym niebie, nisko nad południowo-zachodnim
horyzontem świeci Wenus jako jasna gwiazda około -3.3 wielkości.
Marsa odnajdujemy po północy jako czerwoną gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny. Jowisz jest przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Raka
i Bliźniąt i warto go obserwować ze względu na ciekawe zjawiska
w układzie jego czterech galileuszowych księżyców, które dostrzegamy
przez lunetę lub nawet przez dobrą lornetkę. Dokładne momenty zjawisk
w układzie księżyców Jowisza podawane są w odpowiednim dniu w tekście Kalendarzyka.
Saturn widoczny jest wieczorem jako żółtawa gwiazda około + 1.4
wielkości na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Ryb, a Uran widoczny
jest prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny, ale za
pomocą lunety lub lornetki (około 6 wielkości gwiazdowej). Pluton widoczn y jest teoretycznie w ·g wiazdozbiorze Lwa nad ranem, ale dostępny
jest tylko przez wielkie teleskopy (15 wielkości gwiazdowej). Merkury
i Neptun przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Przez lunety możemy też odnaleźć dwie z czterech najjaśniejszych
planetoid, mianowicie Ceres i Junonę. Obie planetki widoczne są przez
całą noc, Ceres jaśniejsza i w dogodniejszych warunkach obserwacyjnych na granicy gwiazdozbiorów Byka i Woźnicy, a Junona na granicy
gwiazdozbiorów Hydry, Jednorożca i Psa Małego. Obserwując systematycznie obie planetoidy i nanosząc ich pozycje na mapę nieba wykreśli
my charakterystyczne pętle ich pozornych dróg wśród gwiazd.
W styczniu (od 3h do 5d) obserwujemy też meteory z roju Kwadrantydów, których radiant leży w gwiazdozbiorze Wolarza i ma współrzędne:
rekt. 15h28m, dekl. + 50 °. W tym roku mamy dobre warunki obserwacji
meteorów z tego roju.
!d Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia l księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety w pobliżu lewego
brzegu jej tarczy (patrząc przez. lunetę odwracającą) o 21hlm, a ukaże
się spoza prawego brzegu tarczy o 23h46m.
2<1 o 6h złąc:zenie UraJna z Ksii.ężycem. O 7h25m Ziemia zmajdzli.e się
w punkcie przysłonecznym na swej orbicie. Wieczorem na tle tarczy
Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień; obserwujemy koniec tej wę
drówki; cienia o 20h35m i samego księżyca o 21hOm.
3d20h Bliskie złączenie Marsa z Księżycem. Zakrycie planety przez
tarczę Księżyca będzie widoczne we wschodniej Azji i na Pacyfiku.
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4cl2h Maksimum aktywności Kwadrantydów (możemy obserwować do
50 meteorów w ciągu godziny).
6dl6h Niewidoczne złączenie Neptuna z Księżycem.
6!7d o 19h50m obserwujemy początek zaćmienia 4 księżyca Jowisza;

koniec zakrycia tego

księżyca

przez

tarczę

planety

nastąpi

dopiero

o 3h22m.
7/8d Ciekawa noc dla obserwacji zjawisk w układzie księżyców Jowisza. Wieczorem od 19h2m do 20hl6m po tarczy planety wędruje cień 3
księżyca; sam księżyc przechodzi na tle tarczy od 22h34m do 23h50m.
O 23h30m nastąpi zaćmienie 2 księżyca . Z kolei obserwujemy początek
przejścia cienia l księżyca (o lh43m) i samego księżyca (o 2hlm). O 2h58m
świadkami końca zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarcz~
planety, a wreszcie nad ranem księżyc l i jego cień kończą swoje przejście na tle tarczy (cień o 4hOm, księżyc o 4ll}8m).
8/9d O 22h55m księżyc l znika w cieniu Jowisza, by o lh30m ukazać
się spoza jego tarczy.
9d Księżyc l i 2 oraz ich cienie wędrują na tle tarczy Jowisza. Wieczorem na tarczy Jowisza dostrzegamy cień jego 2 księżyca, a sam księ
życ jest niewidoczny na tle tarczy. O 20hl2m na tarczy planety pojawia
się cień księżyca l, a sam, księżyc l rozpoczyna przejście o 20h27m. Teraz kolejno kończą swą wędrówkę: cień księżyca 2 o 20h52m, sam księ
życ 2 o 2lh25m, cień księżyca l o 22h28m i sam księżyc l o 22h44m.
12dlh Niewidoczne złączenie Wenus z Księżycem .
14/15h o 3hOm na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 3 księżyca,
a sam księżyc rozpoczyna przejście o 23h32m. O 2h4m obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca, o 2h32m koniec wędrówki cienia 3 księżyca,
a o 3h5m koniec przejścia samego księżyca 3. Dostrzegamy jeszcze
o 3h37m początek przejścia cienia l księżyca i o 3h45m samego księżyca l.
15cl24h Złączenie Saturna z Księżycem.
15/16tl o 24h50m początek zaćmienia l księżyca Jowisza, o 3h14m koniec jego zakrycia.
16d Znów obserwujemy wędrówkę dwóch księżyców Jowisza i ich
cieni na tle tarczy planety. Foczątek przejścia nastąpi: cienia 2 księżyca
o 20h35m, samego księżyca o 20h45m, cienia l księżyca o 22h6m, samego
księżyca o 22hllm; koniec odpowiednio dla księżyców 2 i l: cienia
o 23h29m, księżyca o 23h40m, cienia o 241122111, księżyca o 24h27m.
17d o 19hl8m początek zaćmienia l księżyca Jowisza o 2lh40m koniec
jego zakrycia.
18d o 3h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem. O 9h Mars w niewidocznym złączeniu ze Spiką, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny.
20d o 6h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem. O 19h Słońce wstę
puje w znak Wodnika (jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 300°).
23/24d Dwa księżyce Jowisza i ich cienie przechodzą na tle tarczy
planety. O 23hOm rozpoczyna przejście księżyc 2, a o 23hl2m na tarczy
planety pojawia się jego cień; o 23h54m rozpoczyna przejście księżyc l,
a o 24hOm jego cień . Księżyc 2 kończy przejście o lh55rn, jego cień o 2h7m,
księżyc 1 o 2hllm i jego cień o 2hl6m.
24d Obserwujemy początek zakrycia (o 2lh6m) i koniec zaćmienia
(o 23h3lm) l księżyca Jowisza; zwróćmy uwagę na zmianę kolejności
występowania podobnych zjawisk przed l po opozycji Jowisza.
25Ul9h Księżyc bliskii pelni w złączeniu z Jowiszem. Blask Księżyca
ziemskiego przeszkodzi nam nieco w obserwacjach następujących zjawisk
jesteśmy
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w układzie księżyców Jowisza: o 201135m koniec zaćmienia kSJiężyca 3
(pojawi się nagle blisko 'prawego brzegu tarczy planety), o 20h36m począ
tek przejścia l księżyca, a o 20h45m jego cienia na tle tarczy planety,
o 20h46m koniec zaćmienia księżyca 2.
26d 7h57m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi O0 ;
jest to początek 1517 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
29tll3h Złączenie Urana z Księżycem.
30/ 3ld Obserwujemy początek przejścia dwóch księżyców Jowisza
i ich cieni na tle tarczy planety. O lhl6m rozpoczyna przejście księżyc
2, a o l h 38m księżyc l; o lh49m pojawia się cień księżyca 2, a o lh54m
cień księżyca l.
3ltl22h Bliskie złączenie Marsa z Księżycem; zakrycie Marsa (już po
raz drugi w tym miesiącu) przez tarczę Księżyca widoczne będzie na
Antarktydzie. Wieczorem o 2lh6m obserwujemy początek przejścia 4
księżyca Jowisza na tle tarczy planety, o 22h50m księżyc l zostanie zakryty przez tarczę Jowisza, o 23h50m na tarczy planety pojawi się cień
księżyca 4.
Minima Algola (beta Perseusza) : styczeń 9d5h30m, 12ll2h20m, 14d23h5m,
17d20hOm, 29d7hlOm.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
Data

l

We n us
od

Słońca

l 967

j.

I

0.728
0.728
0.727
0.727
0.725

2
12
22
II l
11

l

M

od Ziemi

l od

Słońca

ar s

l

od Ziemi

a. mlnkm j .

108.9
108.9
108.8
108.7
108.5

a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. mln km
1.651 246.9 1.666 249.2 1.409 210 8
1.627 243.4 1.665 249.0 1.309 195.8
1.599 239.2 1.662 248.7 1.208 180.7
1.568 234.5 1.659 248.2 1.108 165.7
1.532 l 229.1 1.655 247.6 1.010 151.1

l

DANE DLA OBSERWATOROW SLOIQ'CA
(na 13h c z asu środk . -europ.)

Data
1967

p

Bo

o

I l
3
5
7
9

+2.10
+1.14
+0.16
-0.91
-1.78
-2.73
-3.69
-4.64

o
-3.06
-3.30
- 3.52
- 3.75
-3.96
- 4.18
-4.39
-4.59

11

13
15

Lo
o
326.44
300.11
273.78
247.44
221.15
194.77
168.43
142.10

Data
1967
I 17
19
21
23
25
27
29
31

l

p

Bo

o
5.57
6.49
- 7.40
- 8.30
- 9.19
- 10.06
-10.91
-11.75

o
-4.78
-4.98
-5.16
- 5.34
-5.51
-5.67
-5.63
-5.97

-

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
tarczy ( + na wschód, - na zachód);
B 0 , L 0 - heliografiezna s zerokość i długość środka tarczy.

Lo
o
115.76
89.44
63 09
36.76
10.43
344.09
317.76
291.43
wierzchołka
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Styczeń

Data
1967

1967 r.
lh

czasu

l

11
21
31

J

środk.-europ.

Warszawa

1h czasu

środk.-europ.

l wsch. l zach.
MERKURY
hm
o

h m

l

PLANETY I PLANETOIDY

18
19
20
21

00
09
20
30

-24.3
-24.2
-21.7
-16.7

hm

7 17
7 47
8 00
7 58

14 32
15 02
15 50
16 54

Niew.Ldoczny.

/

Warszaw&

o.

l o l wsch. l

zach.

hm

WENUS
o
hm

h m

19
20
21
22

39
32
23
12

l -22.7

8 45
16 21
-20.3
8 42
lfi 52
-17.0
8 32
17 24
-12.8
8 18
17 59
Widoczna wieczorem, nlisko nad

l

l

l

płd.-zach.

horyzontem, jako jasna
gwlazda -3.3 W'J.ellrości.

MARS

l

l
11

21
31

12 55
13 12
13 27
13 41

o 10

-3.7
-5.3
-6.8
-8.0

23 52
23 35
23 17

JOWISZ

l 11 30

l

l

1100
10 27
9 55

Widoczny po pólnocy jako czerwona gwiazda +l w.i.elk. w gwiazdozbiorze Panny.
SATURN

l

l

21
11 10

l 2323 4742 l -4.4
-3.8

1 10 59
9 42
-3.0
8 26

23 54

l

22 11
21 Ol
19 54

Widooony Wiieczorem na granicy
gwia:Wozbiarów Wodndka i Ryb
( +M w.i.elk. gwJ~azd.).

l wpołudniku

8 17
812
8 06
8 Ol

+20.2
+20.5
+20.8
+21.1

l

2
22
11 11

9 05
8 23
7 40
6 58

Wldoczny przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Raka i Bliź
(-2 wieik. gw:Lazd.).
URAN

rui.ąt

11 41
11 40
11 38

l +2.9
l 2220 5918
+3.0
+3.3

II

19 36

o 50
9 30
8 12

Widoczny prawie całą noc llił granicy gwiazdo,.biorów Lwa i Panny
(5.8 wiel.kl. gwiazd.).

__
o. _

B_ _!_I.::..:
w pu/ud~

__..!._I_ _

PLUTON

NEPTUN

m
15 26.5
15 28.4
15 29.5
h

1717
16 31
15 42
14 57

o

h m

-1701 1
-17 07
-1710

8 17
7 Ol
5 43

Niew\idoczny.

h

m

s

11 49 08
11 48 38
11 47 26

o

l

+1732~4,

l

h

m

4 41
3 22
2 02

+17 46.0
+18 01.8

Wjdooz.ny nad ranem w gwiazdozbioTZe Lwa. Dostępny tylko przez
wielkie
telesko<py
(15
\vielk.
gwiarzd.).

PLANETOIDA l CERES

l

l
11

21
31
11 10

5 49.1
5 39.7
5 32.5
5 28.2
5 ~7.1

+2649
+27 2U
+2745
+28 04
+2822

22 42
21 53
21 07
20 24
19 43

Olrolo 7.3 wie!Jc. gw.i.a:W. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiaz,..
dozbiorów BY\ka 1 Woźnicy.

PLANETOIDA 3 JUNO

8 40.0
8 33.0
8 24.4
8 15.7
8 08.0

+o39
+120
+2 27
+3 56
+5 37

l 37
O fO
o 03
23 10
22 23

Około

8.7 wlelk. gWlia:W. Widoczna
prrzez całą noc na gran~cy gw;azdozblorów
Hyctry,
Jednorożca
i Bsa Małego. O~ycja 24 stycznda.

Pianetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwta:W, porównując rysunk/1 z kilku
nocy okolicy nd.eba według podanych wyżej współrzędnych (epoka Hl50.0).

1967 r.

Styczeń

SLONCE

1h czasu

r. czasu l
m

111
11
21
31
11 10

l

a

hm

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Warszawa

Białystok

Rzeszów

i

a

wsch. , zach. wsch. zach. wsch., zach. wsch., zach. wsch., zach . wsch., zach. wsch ., zach. wsch. , zach.
o

18 43 -23.1
19 27 -21.9
20 10,-20.1
2051-17.6
21 32,-14.7

- 3.3
- 7.7
-11.2
-13.4
-14.3

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

hm

hm

hm

hm

819
814
8 04
7 50
7 32

15 52
16 06
16 23
16 43
17 Ol

8 03
7 58
7 50
7 36
7 19

15 48
16 02
1617
16 36
, 16 54

hm,hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

7 56
7 52
7 44
7 32
716

8 07
8 o~
7 52
7 37
7 18

15 30
15 44
16 Ol
16 21
16 42

7 39
7 37
7 28
716
7 Ol

15 48
16 oo
16 15
16 31
16 48

7 45
7 42
7 33
7 20
7 03

15
15
16
16
16

7 32
7 28
7 20
7 08
6 53

15 40
15 52
16 08
16 23
16 40

7 41
7 37
7 28
714
6 56

15 20
15 33
15 49
16 08
16 27

15 56
16 o7
16 24
16 40
16 58

33
46
02
20
39

KSIĘZYC

Data
1967

l h czasu
środk.-europ.

a

I

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

b m

l

l

a

Warszawa

Data
1967

wsch., zach.
o

h m / h m

1h czasu
środk.-europ.

a

I

10 37,+13.9 21 32 lO 53 11
1129 + 7.8 22 56111 07 12
1121 13
12 201+ 1.4 13 11- 5.0 o 20 1134 14
14 01 ,-11.2 l 46 11 49 15
14 54 -16.8 311 ,12 08 16
15 49 -21.4 4 36 12 33 17
16 46 -24.8 5 58 13 06 18
17 45 .-26.8 7 10 13 53 19
18 45,-27.2 8 07,14 53 20

h m

l

l

a

warszawa

Data
1967

wsch ., zach.
o

19 43 -26.1
20 38,-23.7
2130 -20.1
2218-15.7
23 03-10.8
23 46- 5.6
o 291- 0.2
111 + 5.2
1 54 +1o.5
2 39,+15.4

lh m
8 49 16 05

h m

917,1721
9 37 18 37
9 53 19 51
lO 06,21 03
10 17,22 12
10272321
lO 39 10 501 o 32
11 041 144

a

I

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fazy

1h czasu
warszawa
środk.- europ.

hm

l

a
o

3 27 +19.9
4 19 +23.5
5 16 +26.1
6 16 +27.3
7 18 +26.8
8 20 +24.6
!J 21 +20.8
10 19 +15.6
11 14 + 9.5
12 06 + 2.9
12 58 - 3.7

wsch., zach.
hm

hm

1124
11 51
12 31
13 27
14 43
16 08
17 40
19 11
20 41
22 07
22 33

2 59
4 17
5 33
6 40
7 32
811
8 37
8 57
9 13
9 28
9 41

księżyca

d h

Ostatnia kwadra

I

Nów

I 10 19
I 18 21

Pierwsza kwadra
Pełnta

I 26 8
II l 24

Ostatnia kwadra

Odległość
Księżyca

od Ziemi
Najmn. l
Najw. I
Najmn. I

d

h

l
16
28

11
22
16

3 15

l
l

Srednica
tarczy

32~3

29.5
32.8
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"Uranja" - kwartrunlik Kola Milośników Astronomii z r, 1920. Artykuł pt. "Wulkany na Ksi ężycu" napisał Jan Mergentaler (do artykułu "45 lat Folskiego Towarzystwa Milośników Astronomii").
Pierwsza strona okładki: Urarua - rzeźba w piaskowcu z pierwszej połowy
XVIII w. w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Fot.: Janusz Pagaczewski.
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K ronika: Kurs dla nauczycieli astronomii w Budziszyn ie. - Zmiana jasności quasaru. "Białe plamy" n a mapie
~siężyca. - Obloki n a Marsie. - Pięć
setne Zebranie N a u kowe Obserwatoriu m
Krakowskiego.
Olimpiada Astronomiczna.
Nowości

wydawnicze.

Kalendarzyk historyczny.
K alendarzyk astronomiczny.

Z ARZĄD 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.

Prowadzimy sprzedaż i wys y l kG: M. Mazur - ATLAS N IEBA,
PZWS 1963, 80 zl, z wysylką 90 zl;
J. Pagaczewski - N IEBO PRZEZ LORN ETKĘ, PTMA 1947, 6 zł z wy syłką
7 z ł ; A. Rybarski
TELESKOP
ZWIERCIADLANY W WYKON ANIU
AMATORSKIM PZWS 1958, 3 zł, z wysyłką 4 zl ; E. Rybka PRZESTRZEŃ
KOSMICZNA A CZLOWIEK, PAN
1966, 3 zl, z wysyłką 4 zl; A . Słowik,
M. Mazur - OBROTOWA MA P A NIEBA, PTMA 1965, 25 zl, z wysyłką 30 zl
(dla członków 5 zl zniżki).

Zgodnie z zapowiedzią
rozpoczynamy w bieżącym
numerze URANII druk referatów
wygłoszonych
w czasie Walnego Zjazdu
Delegatów
PTMA.
Cykl
inauguruje dr LUDWIK
ZAJDLER
omówieniem
45 - l etniej działalności naszego Towarzystwa.
Wiąże się z tym nasza
okładka pre zentująca kolejne postacie naszego wydawnictwa.
Ciekawy artykuł, napisany dla URAN II przez
Przewodniczącego Komisji
H istorii Astronomii Mię
dzynarodowej Unii Astron omicznej prof . dra EUGE N I USZA RYBKĘ, wprowadzi Czytelników w czasy
n arodzin p olsk iej astr onom ii.
Amatorom współczesno
proponujemy natomiast
zapoznanie się z wydawnictwami
omawianymi
w dziale NO W OSCI WYD AWNI CZE .

ści

N a tematy zadań OLI MPI A D Y
ASTRONO M I CZNEJ
pragniemy zwrócić
uwagę nie tylko najmłod
szych Czytelników . Sądzi
my, że rozwiąz anie zadań w tym krzyżówki
astronomicznej- może dostarczyć wiele przyjemności
i zadowolenia, czego naszym Czytelni kom gorąco
życz ymy.

Wszystkim dotychczasowym
korespond entom
URANII pragniemy serdecznie
podziękować
za
listy i zawarte w nich uwagi. Prosimy równocześnie
o dalsze wypowiedzi na t emat naszego miesięcznika.

URAN~A

34
LUDWIK ZAJDLER -

Warszawa

45 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTW A MIŁOŚNIKÓW
ASTRONOMII
Re:fleraJt wyg•l oszony w pierws'Zym
dniu Walnego Zebrania Delegató-w
P'I'MA w Chorzowie w dn. 5 listopada 1966.

Z e wszystkich

nauk przyrodniczych i matematyczno-fizycznych astronomia najbardziej przyczynia się do procesu
kształtowania poglądu na świat.
Proces ten mzpoczął się w czasach najdawniejszych. Już czło
wiek pierwotny śl,edził dostępne jego umysłowi zjawiska astronomkzne, kształtując na ich podstawie swoje wyobrażenia
o otaczającym go świecie i o swojej roli i mdejscu wśród otaczających go rzeczy żywJ71ch i martwych. Astronomią zajmowali
się najwybitniejsi myśliciele starożytności: Platon, który astronomem nigdy nie był a astronomia była mu potrzebna jedynie
dla stworz.enia idealnego poglądu na rzeczy ziemskie, astronomią zajmowali się myśliciele arabscy, usiłujący podbić ówczesny
świat spadkobiercy ku'ltury g~eckiej, astl.'onomią zajmowali się
ludzie azjaty;ccy, jak władca Samarkandy- Uług Bek, jak myśliciele chińscy.
Dookoła nich tworzyły się ugrupowania, zwane dziś przez nas
sZkołami. Historia nauki zna wiele takich szkół, do najwybitniejszych zaliczyć wypada słynną Akademię założoną przez Platona, z której wyszedł uniwersalny Arystotele·s, największy
uczony starożytności, którego za:sady uznawane były przez blisko dwa tysiące lat. Nie wiele wiemy o liczebności ugrupowań
starożytnych, interesujących się astronomią, możemy je jednak
uważać za pierwsze towarzystwa miłośników astronomii.
Utarty to i niezbyt zalecany chwyt prelegentów, że rozpoczy-

nają

od słów: "już starożytni Grecy .. ", jeżeli idę tą drogą, to
jedynie dlatego, że · chcę zwrócić uwagę na coś, o czym powinno
się pomyśleć, gdy mówimy o roli towarzystwa miłośników astronomii w społeczeństwie: Może to przypadek - ale ciekawy że astronomia rozwijała się równolegle z wielkimi wojnami
i pochodami na podbój narodów. Największy rozkwit astronomii
greckiej przypada na czasy aleksandryjskie, kiedy ludy greckie
opanowały Egipt; wiedza arabska roz,wijała się w rc zasach ekspansji półksiężyca na wschód i zachód. Podobnie astronomia
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współczesna zaczęła się rozwiJac w epoce powstawania nowoczesnych państw imperialistycznych, a radar - wynalazek
ostatniej wojny - otworzył astronomii nowe okno dla poznawania Wszechświata. Nie znaczy to oczywiście, że twórcy astronomii brali udział w tworzeniu niesprawiedliwych ustrojów
politycznych. Wprost przeciwnie- wielki Uług Bek nie poszedł
śladem swego dziada Tamerlana, prowadząc pokojową politykę

w swym kraju, tak jak wielki geniusz naszych czasów, Albert
Einstein, przeciwstawiał się polityce wojny.
Wielki urok astronomii polega może głównie na tym, że
stwarza warunki do oderwania się od rzeczy ziemskich, które
wydają się mało ważne wobec ogro"nu Wszechświata. Odczuwają to nie tylko laicy i miłośnicy bez fachowego przygotowania z tej dziedziny, ale i -a może nawet przede wszystkim uprawiający astronomię zawodowo. Kto wgryzie się głęboko
w jakiś problem astronomiczny, t n wiele problemów czysto
ziemskich uważa za błahe. Gdy działania niszczące kulturę
opanowują świat, pewna grupa ludzi szuka oderwania się od
tych spraw, znajdując zadośćuczynienie w sztuce lub w nauce.
I tu uwidacznia się rola astronomii. Zajmowanie się astronomią
można zatem uważać za pewnego rodzaju przeciwwagę działa
niom niszczącym. Astronomię zaliczyć więc należy do nauk
przyczyniających się do utrwala!La pokoju na świeci e . Śmiem
twierdzić, ż e gdyby więcej ludzi zajmowało się astronomią byłoby mniej wojen.
Tezę tą można by zilustrować dwoma przykładami z życia
naszego Towarzystwa. Powstało tuż po zakończeniu pierwszej
wojny świat ow e j. Powstało jako wyni.tk zapotrzebowania części
naszego ówczesnego społeczeństwa na stowarzyszenie, w którego
łonie m ożna było prowadzić samokształcenie w zakresie poznania Kosmosu. Jeżeli liczebność naszego Towarzystwa przedstawiała się skromnie liczyło około 200 członków zaliczyć to
należy na k arb braku popularyzacji tej dziedziny i ogólnego,
stosunkowo dużego analfabetyzmu.
Reaktyw izac ja naszego Towarzystwa nastąpiła zaraz po zakończe niu drugiej wojny. Druga wojna prześcignęła wszystkie
znano z h istorii woj en, to te ż i reakcją była większa. Licze bność
członków prz ekroczyła najśmielsze oczekiwania z okresu mię
dzywojennego, osiągając wkrótce kilka tysięcy. Dużo przyczyniło się do tego ustosunkowanie się do nas Władz centralnych
i terenowych, jak również organizacji naukowych i politycznych.

36

URANIA

Za datę powstania naszego Towarzystwa przyjmujemy rok
1921. Za trzy tygodnie mija właśnie 45 lat, gdy w dniu 26 listopada 1921 roku odbyło się pierwsze oficjalne zebranie grona
osób, na którym wybrano pierwszy zarząd towarzystwa, które
zarejestrowano pod nazwą Towarzystwo Miłośników Astronomii. Pierwszym prezesem został wówczas adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel w jednej z najlepszych wtedy szkół średnich w Warszawie - gimnazjum im. Mikołaja Reja - dr Felicjan K ę p i ń
s ki. Na opublikowanej w r. 1923 liście członków znajdujemy
l 71 nazwisk, z których wiele mogłoby przynieść zaszczyt każ
demu stowarzyszeniu. 58-miu - to ci, którzy przystąpili do
Towarzystwa jeszcze w r. 1921. Wielu z nich należy dotąd do
Towarzystwa, niektórzy są tu na sali.
Wymieniając datę z roku 1921 jako datę powstania Towarzystwa, popełniam oczywiście pewną nieścisłość. Towarzystwo nie
narodziło się jak Fallas Atena, która wyskoczyła z głowy Zeusa
w hełmie na głowie, z tarczą i dzidą w ręku. Myśl założenia
Towarzystwa nurtowała w Polsce od pewnego czasu, ujawniając się w powstawaniu w różnych miastach pewnych ugrupowań, śledzących wspólnie z zapałem ukazujące się w !literaturze
wzmianki o wszechświecie. Może najbardziej żywotne okazało
się warszawSkie Koło Miłośników Astronomii, zawiązane dokoła
profesora Kępińskiego w gimnazjum im. Reja. Uczniowie profesora Kępińskiego, wśród których był między innymi dzisiejszy kierownik Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Jan M er g e n t a l er, wydali nawet kilka numerów litografowanego czasopisma "Uranja". Było to w roku 1920.
Urania- to imię jednej z muz mitologii greckiej, opiekunki
astronomii. Już sam fakt wybrania imienia muzy na tytuł naszego czasopisma świadczy o emocjonalnym stosunku i humanistycznym podejściu do nauki, opr.trtej przede wszystkim na
matematyce i fizyce. To samo dotyr·:.y nazwy towarzystwa, araczej użytego w niej wyrazu Miłośnicy, tak w czasach później
szych krytykowanego przez niektórych.
Gdy w początku roku 1922 udało się uzyskać środki na wydanie drukowanego już czasopisma, pozostawiono nazwę Uranja,
chcąc tym samym oddać hołd szlachetnym porywom organizatorów Towarzystwa a zarazem zadokumentować wspólnotę
ideową z ich poczynaniami.
Tytuł czasopisna utrzymany został po dzień dzisiejszy. Gdy
bierzemy do ręki pierwsze numery Uranii w pożółkłej okładce,
z fotografią warszawskiego pomnika Kopernika, trudno oprzeć
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się wzruszeniu. 45 lat temu! A gdy przeglądamy jego treść,
stwierdzamy, że nie tylko tytuł, ale i układ zachowaliśmy podobny. Ten sam format, podobna kolejność treści: artykuły
naukowo-popularne, później obserwacje miłośników, kronika
najciekawszych wydarzeń w świecie astronomicznym, dalej
Kronika Towarzystwa i w końcu Kalendarzyk Astronomiczny,
w którym podane są zjawiska astronomiczne na najbliższy
okres.
Siedzibą Towarzystwa w początkowym okresie było mieszkanie prywatne sekretarza TMA, Józefa L ar issa-D o m a ń
s ki e g o, jednego z założycieli. Wkrótce uzyskano "własny lokal" przy ul. Siennej 15, dzięki uprzejmości p. Krusz e wski e g o, prezesa T-wa "Nasz Sklep". Były to czasy, kiedy
o uzyskanie lokalu było tak samo trudno jak dziś. Do lokalu •
przeniesiono Czytelnię, która początkowo znajdowała się w Bibliotece Seminarium Matematycznego w Pałacu Staszica, udostępnionej czasowo dzięki profesorowi Wacławowi Sierp i ńs k i e m u. Biblioteka odgrywała zawsze wielką rolę w szerzeniu miłośnictwa astronomii, a składały się na nią książki ofiarowane przez pierwszych członków i sympatyków naszego Towarzystwa.
Najważniejszą placówką było jednak własne Obserwatorium.
Nazwano je skromnie: Dostrzega'l nia, a kierownikiem jej był
przez długie lata jeden z założycieli TMA - Maksymilian
B i a ł ę ck i, który swój czas dzielił między TMA i urząd pocztowy, w którym pracował jako urzędnik . Znajdowała się ona
na poddaszu Szkoły Technicznej Kolejowej przy ul. Chmielnej 88. Pomieszczenie uzyskaliśmy dzięki p. Białęckiemu, który
nawiązał kontakt z dyrektorem Szkoły, inż. G n i a z d o wski m. Adaptację lokalu i różne urządzenia wykonano w warsztatach szkolnych.
Budynek szkolny ocalał z pożogi wojennej, choć znajduje się
w dzielnicy, która może najbardziej- poza Starówką- uległa
zniszczeniu. Niegdyś obudowany wysokimi kamienicami, dziś
widoczny jest z dala, ocalała również nadbudówka, przypominająca kształtem wieżę. W Dostrzegalni znalazły się dwa instrumenty: 1 uneta z obiektywem 96 mm, własność p. Białęckiego
oraz zakupiona w początku 1922 r. luneta Bardou z obiektywem
l 08 mm~ z dobrowolnych składek członków Towarzystwa.
W ten sposób stworzono warunki do planowej działalności,
a przede wszystkim do obserwacji i pokazów nieba dla szerokiej publiczności. Pokazy cieszyły się tak dużą frekwencją, że
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trzeba było wprowadzić wydawanie kart wstępu na kilkanaście
dni naprzód. Obok pokazów nieba ważną dziedziną działalności
były odczyty. Wobec szczupłości własnego lokalu wygłaszano je
na salach użyczanych w Zakładzie Fizyki U.W. przy ul. Hożej
lub w gmachu głównym Uniwersytetu. Na liście pierwszych
prelegentów spotykamy nazwiska prof. K ę p i ń s k i e g o,
prof. Wacława D z i e w u l ski e g o z Wilna, inż. Bronisława
Raf a l ski e g o, dra Jana D a n i l e w i c z a, lekarza z Zakopanego, autora sztandarowego artykułu w pierwszym drukowanym numerze Uranii o budowie teleskopów amatorskich,
dra Edwarda S t e n z a, wówczas asystenta w Zakładzie Fizyki,
późniejszego profesora Uniwersytetu.
W związku z 450-tą rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika Towarzystwo wszczęło akcję, której rezultatem było utworzenie
Komitetu Obchodu Rocznicy Kopernika pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej, z przedstawicielami Władz państwo
wych, szkół wyższych, instytucji naukowych i społecznych. Był
to okres inflacji - lata 1922 i 1923 - niezbyt przyjazny dla
prowadzenia akcji wymagającej nakładów finansowych . W dniu
17 stycznia 1923 r. Zarząd TMA powziął uchwałę, aby dla
uczczenia Kopernika występować wspólnie z ówczesnym komitetem astronomii, na czele którego stał prof. Tadeusz B a n ae h i e w i c z. Wystąpiono z apelem do społeczeństwa o składa
nie ofiar na budowę Narodowego Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika. W ciągu następnych lat wpły
wały składki, nie wystarczyły one jednak na pełną realizację
zamierzeń. Powstały wprawdzie pracownie Narodowego Obserwatorium Astronomicznego, jednak samego Obserwatorium dotąd nie zbudowano. Warto o tym przypomnieć, gdy czynione
są przygotowania do obchodu 500-ej rocznicy urodzin twórcy
astronomii nowoczesnej. I znów Towarzystwo nasze wystąpiło
z odpowiednią inicjatywą do Władz.
W ciągu następnych lat okresu międzywojennego mieliśmy
lata tłuste i chude. Coraz częściej zdarzały się jednak chude.
Już na wstępie 6 numeru Uranii, !który ukazał się dopiero
w końcu 1924 r., czytamy: "Po półtorarocznej przerwie jesteśmy
w możności znowu służyć Czytelnikom Uranią". Przerwa spowodowana była kryzysem walutowym. Przerwy w wydawnictwie powtarzały się zresztą i później, kiedy waluta nasza była
już ustabilizowana.
Podobnie było i z pokazami nieba. Już w pierwszych latach
istnienia Dostrzegalni pomieszczenie było zbyt małe, a przede
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wszystkim zbyt mało atrakcyjne, aby Towarzystwo mogło na
nim opierać swą działalność. To też dzięki pomocy prof. Michała Kam i e ń ski e g o, dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, dwa razy w miesiącu
pokazy odbywały się w Alejach Ujazdowskich, ni,ezależnie od
pokazów we własnej Dostrzegalni. Od r. 1925 na skutek przebudowy budynku Szkoły Towarzystwo korzysta~o przez kilka
lat wyłącznie z gościnności Obserwatorium - podobnie jak
dziś- gdzie oprócz dwóch własnych lunet, do dyspozycji mieliśmy niektóre urządzenia Obserwatorium, przede wszystkim
instrument z prawdziwego zdarzenia, z mechani'z mem zegarowym i obiektywem 135 mm - refraktor Cooke'a w ogródku
Obserwatorium.
Dopiero w roku 1929 Towarzystwo mogło objąć w posiadanie
nowy lokal przy ul. Chmielnej. Rozpoczęła się nowa era. W tym
czasie uchwalono nowy statut, w którym zmieniono nazwę Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Przyjaciół Astronomii.
"Przyjaciół" zamiast "Miłośników". Zmiana nazwy nie ma
wielkiego znaczenia, ważniejsze, że zmieniono strukturę. Statut
przewidział tworzenie oddziałów. Było to zresztą stwierdzenie
stanu faktycznego: w roku 1928 grupa osób zamieszkałych
w Częstochowie, której przewodniczył ks. Bonawentura M e tt l er i mjr Wincenty Skrzy w a n, wstąpiła do Towarzystwa,
zastrzegając sobie odrębność organizacyjną. Oddział Często
chowski dysponował Obserwatorium podlegającym Władzom
Miejskim.
W tym czasie ukonstytuował się Zarząd Centralny, którego
prezesem został prof. K a m i e ń ski, wiceprezesem - p. B i al ę ck i, jak również oddziały prowincjonalne: Lwowski z prezesem drem S t e n z e m, Warszawski z inż. C h e ł m oń
s k i m jako prezesem, Częstochowski z inż. P ł o d o w s k i m.
Oddział Warszawski liczył wówczas 231 członków, Lwowski57 i Częstochowski- 47 członków. W r. 1933 przybył Oddział
PTMA w Poznaniu.
Przez cały okres do wybuchu wojny liczebność członków nie
ulegała większym zmianom.W sprawozdaniach rocznych czytamy: ,przybyło tyle a tyle członków", "ubyło tyle a tyle", ale
suma wszystkich nieznacznie przekraczała 'liczbę 300, a i z tych
część zalegała ze składkami. Składki w dalszym ciągu stanowiły
główną podstawę naszego budżetu. Subsydia, jakie Towarzystwo otrzymywało od Władz, miały charakter raczej docelowy,
głównie na wydawnictwo Uranii. Fojedynczy zeszyt kosztował
przeciętnie około 200 złotych.
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Przypominam sobie niektóre posiedzenia Zarządu. Były chwile, kiedy zastanawiano się nad koniecznością "zamknięcia sklepiku", jak się wyraził jeden z najbardziej zasłużonych człon
ków. W sprawozdaniu Zarządu Centralnego z r. 1936 czytamy:
"Zarząd z ubolewaniem stwierdza zmniejszenie się zainteresowania członków oraz zmniejszenie się ich liczby ... Mimo nie
sprzyjających warunków ZC czynił starania o uzyskanie subwencji, ... na razie Urania była wydawana dzięki energii redaktora prof. dra Eugeniusza Rybki. Redaktor wystąpił do
Min. WRiOP ·z prośbą o poparcie wydawnictwa przez wydanie
okólnika, polecającego szkołom prenumeratę Uranii".
W r. 1936 Oddział Warszawski zmuszony był zrezygnować
z korzystania z pomieszczenia w Technicznej Szkole Kolejowej - z powodu nie możności opłacania czynszu. Dzięki
prof. Kamieńskiemu siedzibę Oddziału oraz Zarządu Centralnego przeniesiono do Obserwatorium. Pokazy odbywały się
dwa razy tygodniowo.
W okresie wojny PTMA formalnie przestało istnieć, zostało
jak wszystkie stworzyszenia kulturalne - rozwiązane pr~ez
władze okupacyjne. Członkowie zostali rozproszeni. Część
zginęła w obozach, wśród nich ostatni prezes Oddziału Warszawskiego, Władysław S u l i k o w s 'ki. Ty~ko ni·~liczni utrzymywali kontakt z obserwatoriami astronomicznymi. W Warszawie był on zresztą bardzo u trudniony wobec zamknięcia bramy
na dziedziniec Obserwatorium od strony Alei Ujazdowskich
i konieczności posiadania specjalnych przepustek. Mimo to, tym
nielicznym udawało się spotykać w Obserwatorium, głównie
u dra Jana G a d o m s k i e g o, który mieszkał w Obserwatorium. Spotykano się również u prof. Kępiń.skiego. W ostatnim
roku wojny zapanowała moda zabezpieczania swego mienia
przez deponowania cenniejszych przedmiotów u znajomych, zamieszkałych w różnych dzielnicach miasta. Mienie PTMA było
trudno wynieść z Obserwatorium, mimo to udało się co cenniejsze, m. in. akta, przenieść do mieszJkania członka PTMA,
p. O ż a r o w s k i e go. Niestety, uległy tam pożarowi. W czasie
powstania Obserwatorium ~ostało doszczętnie spalone. Spłonęła
biblioteka i cały zapas wszystkich roczników U rani i.
Z przejawów działalności naszego Towarzystwa w okresie
okupacji należy jednak wymienić przynajmniej jedno doniosłe
wydarzenie: W dniu 24 maja 1943 roku, w okresie największego
termru, grono członków naszego Towarzystwa ·zorganizowało
tajną mszę żałobną w kościele św. Aleksandra- jak głosił na-
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pis w wykazie mszy- za duszę ś.p. Mikołaja. Było to w 400-setną rocznicę zgonu Mikołaja Kopernika. Trzeba było wiele odwagi, aby wziąć udział w tym nabożeństwie. Wśród wielu zebranych udział wzięli następujący członkowie PTMA: prof.
S t e f a n P i e ń k o w ski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. L a m p e, dr Jan G a d o m ski, rektor Folitechniki
prof. Edward W a r c h a ł o w ski, prof. Felicjan K ę p i ń s ki,
dr A. C h r o m i ń s k i, inż. Olgierd Z a c h a re w i c z, prof.
Jan Kra s s o w ski i inż. Bronisław Raf a l ski. Na organach grał prof. Stanisław S z p i n a l ski.
Reaktywowanie Towarzystwa po drugiej woJme światowej
na wyjątkowo trudny okres odbudowy Kraju po
potwornych zniszczeniach. Mimo to w roku 1948, gdy po zatwierdzeniu statutu Towarzystwo wznowiło już formalnie swoją
działalność, liczebność członków wyrażała się liczbą 357, to jest
więcej, niż w r. 1930, kiedy to szczytowa liczba członków wynosiła 338.
W rzeczywistości Towarzystwo rozpoczęło działalność już
w końcu r. 1945, organizując zebrania informacyjne, a już od
maja 1946 wydając czasopismo Urania. Wydawane ono było
formalnie jalw "czasopismo astronomiczne popularno-naukowe", ale już w artykule wstępnym czytamy, że Urania ma się
stać ośrodkiem skupiającym wszystkich dawnych i nowych
członków Towarzystwa. Podano równ1eż zapowiedź wskrzeszenia oddziałów. Największą działalność przejawiał dr Jan Gadomski, którego należy uważać za wskrzesiciela Towarzystwa.
Pierwsze oficjalne zebranie odbyło się w dniu 26 lutego 1948 r.
w Krakowie, w obecnym lokalu Zarządu Głównego. Wybrano
Zarząd, prezesem został dr Jan Gadomski.
· Najistotniejszym · chyba wydarzeniem pierwszych dziesięciu
·l at okresu powojennego - to fantastyczny wprost, nie notowany w dziejach żadnego stowarzyszenia, przyrost liczby człon
ków. Rozpoczęliśmy w roku 1948 liczbą 357, a do końca toku
1957 mieliśmy zarejestrowanych 5 186 członków!
Co prawda, liczby te nie zupełnie odpowiadają rzeczywistości, ponieważ zawarta w nich jest pewna, niestała liczba człon
ków Kół Młodzieży. Młodzież szkolna zapisuje się zazwyczaj
na początku roku szkolnego, występuje de facto- bez formalnego wypisywania się, gdy opuszcza szkołę, natomiast statystyka dotyczy stanu w końcu roku kalendarzowego. W ten sposób w zestawieniach statystycznych występuje liczba młodzieży
z dwóch roczników. To też słuszniejsze wydaje się podawanie
przypadało
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jed~ie licZJby członków rz.e czywistych, opłacających normalną
składkę . Ale i tu pobijamy wsze~kie rekordy. Odpowiednie liczby kształtują się w latach 1953- 1958 na poziomie od 2000 do
2900. Rok 1958 był rokiem szczytowym, odtąd datuje si ę pewien
spadek liczby członków, a mianowicie w r. 1961 - 2350,
w r . 1964 - 1871. Spadek ten ma swe uzasadnienie również
w tym, że w r. 1963 przeprowadzono weryfikację, skreślając
z 'listy osoby, które zalegały ze składkami.

W ostatnich latach obserwujemy ponowny wzrost liczby
która w r. 1965 wynosiła 1973, a na dzień dzisiejszy - 2034. Nie liczę tu członków Kół Młodzieżowych , których liczba waha się z roku na rok w okolicy tysiąca.
Lata 1959- 1963 nie sprzyjały rozwojowi Towarzystwa na
skutek znanych dobrze członkom trudności organizacyjny ch,
które pociągnęły za sobą również trudności finansowe. Dopiero
pod koniec tego okresu, dzięki zbiorowemu wysiłkowi Oddziałów, zostały usunięte przynajmniej zasadnicze - trudności, co umożliwiło powołanie Zarządu Głównego z wyboru.
Na Walnym Zebraniu Delegatów w kwietniu 1964 roku wybrany ·został Zarząd, który ustępuje na obecnym Walnym Zebraniu. W związku z powyższym ograniczam się jedynie do
kronikarskiego podania faktów, poZJostawiając omówienie działalności Zarządu i Towarzystwa jako całości do dyskusji jutrzejszej.
członków,

wyłuskanie niektórych punktów, które
działalność naszego Towarzystwa w okresie

Pozostaje mi jednak
charakteryzują

powojennym.
Na początku stwierdziłem, że Towarzystwo jako krzewiciel
wiedzy o Wszechświecie spełniało wielkie zadanie, kształtując
świadomość i naukowy pogląd na świat wśród szerokich mas
naszego społeczeństwa . Spełniało ono jednak i inne zadanie,
a to głównie wśród młodzieży: ·zachęcanie do studiów w tej
dziedzinie nauki, którą reprezentuje jeden z największych geniuszy epoki Odrodzenia, nasz rodak, Mikołaj Kopernik.
Stwierdzam, że wszyscy astronomowie polscy tego pokolenia, które rozpoczęło lub zakończyło studia w okresie między
wojennym, byli pod wpływem Towarzystwa Miłośników Astronorilii, któ11e zachęciło ich do tych studiów prz·eważnie jeszcze
w okresie SZ'koły średniej . Wszyscy, lub prawie wszyscy dzisiejsi profesorowi·e astronomii, rozpoczę'li swą działalność
w szeregach członków TMA.
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To samo, lecz jeszcze w większej skali, można powiedzieć
o astronomach młodszego poko1enia. W latach ,c zterdziestych,
kiedy byłem członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego, wrę
czaliśmy nagrodę bodaj że lornetkę - jednemu z uczniów
liceum za dobre wyniki w obserwacjach miłośniczych . Dziś
ów członek naszego Towarzystwa jest docentem astronomii.
Nie jest to jedyny wypadek tego rodzaju.
Prawie wszyscy dzisiejsi astronomowie, a niedawno cz łon
kowie Koła Młodzieży utrzymują więź z Towarzystwem. Zacytuję jeszcze jeden przypadek, podając nazwisko: docent
dr Konrad Rud n i ck i. Znany wszystkim jako autor-popularyzator, a jednocześnie astronom wielkiej klasy. Przed laty
był redaktorem Uranii. Od roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, jednak wciąż utrzymuje kontakt z naszym Towarzystwem, nadsyła artykuły do Uranii. Przed dwoma dniami
otrzymaliśmy od Niego list z fotografią odkrytej przez Niego
komety. Przesyłając jedną ze swych prac dodał w liście: "Wydrukujcie szybko, będziecie pierwszym pismem świata, które
to poda ... "
Skoro mówiłem o latach tłustych i chudych okresu między
wojennego, to trzeba również powiedzieć, że w okresie powojennym zdarzały się też lata tłuste i chude. Obecnie przeży
wamy właśnie okres chudy. Mamy duże trudności finansowe,
dotacje są niewystarczające na rozwinięcie takiej działalności,
na jaką byłoby nas stać. Za artykuły w Uranii płacimy połowę
stawek pnewidzianych prawem autorskim.
Jeżeli jednak chodzi o współpracę z młodzieżą, to chyba
wszystkie lata na'leży uznać za tłuste.
Mówiąc o stosunku młodych astronomów do naszego Towarzystwa należy jeszcze dodać, że jest on oparty w dużej mierze na czynniku emocjonalnym. Wyraża się on m. in. w tym,
że młodzież mam tu na myśli astronomów młodego pokolenia - stanowczo wypowiedziała się przeciw próbie zmiany
nazwy naszego Towarzystwa, głównie przeciwko usunięciu
z nazwy wyrazu "Miłośnik".
Kończąc to sprawozdanie kronikarskie chciałbym przeprosić, że nie wymieniłem nazwisk wielu spośród żyjących i zmarłych członków Towarzystwa, których wkład w jego rozwój
zasługuje niekiedy na wpisanie tych nazwisk złotymi literami.
Niektóre nazwiska wymieniłem raz jeden, choć, należało je
powtórzyć wielokrotnie. Mam nadzieję, że mi to Słuchacze
wybaczą, biorąc pod uwagę, że referat ten nie jest nawet
próbą historii naszego Towarzystwa.
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Pozwolę sobie jednak zrobić dwa wyjątki. A więc pierwsze nazwisko: Andrzej S o ł t a n. Figuruje na pierwszej drukowanej liście członków z r. 1921. Był wówczas asystentem
Zakładu Fizyki, później profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych fizyków. Zmarł przed kilku
.laty. Jednak nazwisko to ponownie znalazło się na liście członków Oddziału Warszawskiego. Tym razem syn Profesora, również Andrzej, student astronomii. Przed dwoma laty był laureatem Olimpiady Astronomicznej.
A kiedy mówię o Olimpiadzie, trudno nie zrobić drugiego
wyjątku i nie wymienić nazwiska prezesa prof. dra Józefa
S a ł a b u n a. Jest bowiem inicjatorem Olimpiady Astronomicznej. Jako dyrektor Planetarium uprawia popularyzację
astronomii - można powiedzieć - zawodowo. Planetarium
nie jest agendą naszego Towarzystwa, ale wykonuje pracę popularyzatorską- do pewnego stopnia- za nas, i to w olbrzymiej skali. Planetarium zwiedzają tysiące osób, tu także orga. hizowahe są wystawy, zapoznające z metodami badań i osiąg
nięciami astronomii. Dzięki symbiozie Planetarium-PTMA mamy dziś możność zetknąć się z czołowymi przedstawicielami
Władz Terenowych Śląska. Niech mi wolno będzie wyrazić
w imieniu całego Towarzystwa podziękowanie za Ich udział
w naszym Zebraniu.

I jeszcze parę słów na temat najbliższych planów. 43 lata
temu Towarzystwo uczciło 450-tą rocznicę urodzin Kopernika.
Obecnie przygotowujemy się do 500-ej rocznicy. Mamy nadzieję, że będziemy włączeni do Komitetu Obchodu złoży
liśmy w tej sprawie memoriał przed kilkunastoma miesiącami.
W memoriale tym pisaliśmy między innymi, że astronomię nazywa się dziś "naszą narodową nauką". Jeżeli tak jest rzeczywiście jest to niewątpliwie również zasługą Folskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Ażeby móc działać owocniej, zaproponowaliśmy wybudowanie kilku obserwatoriów ludowych i planetariów. Hasło: "Co
najmniej pięć ludowych obserwatoriów i planetariów w Polsce
na pięćsetlecie urodzin Mikołaja Kopernika" rzucił na poprzednim Zebraniu Delegatów prof. dr Eugeniusz Rybka.
Kończąc - pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że opuszczając
jutro gościnne mury Planetarium śląskiego, odejdziemy
w przekonaniu, że wkrótce nie będzie to jedyne planetarium
w kraju Mikołaja Kopernika.
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EUGENIUSZ RYBKA- Kraków

POCZĄTKI

POLSKIEJ MYŚLI ASTRONOMICZNEJ

W

tysiącletnim dorobku nauki i kultury polskiej bardzo poczesne miejsce zajmuje astronomia, już bowiem w XIII w.
Folska poszczycić się może wielkim uczonym, ś l ą z ak i e m
W i t e l o n e m urodzonym między 1220 a 1230 r()kiem koło
Wrocławia, jako syn spolszczonego kolonisty z Turyngii i matki Polki, i określającym z tego powodu swój ród jako "thuringo- polonus". Jemu to nauka światowa zawdzięcza pierwszy naukowy podręcznik optyki, który był przez kilkaset lat
bardzo ceniony, wielokrotnie przepisywany, a w XVI w. trzykrotnie wydany drukiem. Napisał on w latach 1260-1280 dwa
dzieła z astronomii "De partibus universi" (O częściach wszechświata) i "Scientia motuum celestium" (Wiedza o ruchach niebieskich).
Drugi z tych uczonych - F r a n 'C o P o l o n u s, jak sie.:.
błe nazywał pochodził przY'puszczalnie jak i Witelon ze
Śląska. Osiadł w Paryżu, gdzie był profeso11em. Zachował się
jego wykład z 1284 r. opisujący konstrukcję nowego instrumentu, noszącego nazwę "torquetum" i pozwalającego na
obserwowanie współrzędnych ekUptycznych ciał niebieskich.
Typ tego instrumentu znany był jeszcze Arabom, ale Franco
konstrukcję jego znacznie ulepszył.
Obaj uczeni choć wyraźnie stwierozili swój związek z Polską, pracowali poza jej granicami, w samej zaś Polsce astronomia za,częła się rozwijać w Krakowie po założeniu tam
Uniwersytetu. Już przed 1410 r. bogaty kupiec krakowski Jan
S to b ner ufundował w odnowionym przez Władysława Jagiełłę Uniwersytecie katedrę matematyki i astronomii, pierwszą tego rodzaju w Europie Ś11odkowej. ;Nie zachowały się
wiadomości o pierwszych profesorach astronomii w Krakowie,
wiemy tylko, że magister .P i o t r z e Z w a n o w a wykładał
po 1431 r. teorię ruchu planet. Dopiero po 1440 r. znamy liczny poczet uczonych, którzy tworzyli, słynną na całą Europę,

Krakowską szkołę astronomiczną.
Listę astronomów krakowskich z XV w. otwiera M ar c i n
K r ó l z Żurawicy pod Przemyślem. Studiował on w Pradze,
Lipsku i Bolonii, a w uniwersytecie bolońskim wykładał astronomię w latach 1448-1449. W krakowskim Uniwersytecie
objął katedrę medycyny, oddawał się jednak również pracom
astronomicznym i astrologicznym. Wykształcił wielu uczniów
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był autorem licznych prac z zakresu astronomii, astrologii,
arytmetyki i geometrii. W testamencie swym ufundował
(1459 r.) katedrę astrologii, która podobnie jak i katedra ufundowana przez Stobnera, nie miała ,o dpowiednika w uniwersytetach Środkowej Europy.
Trzeba tu zauważyć, że astrologia, zwana niekiedy astronomią praktyczną, uzupełniała właściwą astronomię, której zadaniem było przewidywanie położeń ciał niebieskich. W średnio
wieczu inny był stosun~k do astmlogii niż jest to obecnie.
Wynikało to z ówczesnego podchodzenia metafizycznego do
zjawisk astronomicznych, szukającego związku między nimi
a losami ludzi i narodów. Wiemy obecnie, że stanowisko takie
jest błędne i nie ma uzasadnienia naukowego, jednak astrologia przez wiele wieków stanowiła jakby ukoronowanie astronomii i sprzyjała rozwojowi obserwacji astronomicznych. Obie
katedry astronomiczne Uniwersytetu Krakowskiego uzupełnia
ły się wzajemnie i były podstawą świetnego rozwoju krakowskiej szkoły astronomicznej w XV w.
Wyszkoleni w Uniwersytecie Krakowskim astronomowie rozwijali ożywioną działalność nie tylko w Krakowie, lecz i poza
granicami Polski. Z nich najbardziej znany był M a r c i n B yl i c a z Olkusza, nadworny astrolog króla węgierskiego Macieja Korwina, profesor astronomii w Uniwersytecie Boloń
skim w latach 1463-1464. Podczas pobytu na Węgrzech nawiązał on współpracę z wybitnym astronomem niemieckim
XV w., Johannem Miillerem, zwanym Re g i o m o n t a n e m
i pr.zez to związał się z problematyką astronomiczną ówczesnej
doby, podjętą przez astronoma wiedeńskiego G. Peuerbacha,
nauczycie'l a Regiomontana. Doceniając znaczenie obserwacji
astronomicznych Marcin Bylica interesował się instrumentami
astronomicznymi, czego dowodem są zachowane dotychczas
w Uniwersytecie Krakowskim torquetum, globus niebieski
i wielkie astrolabium wykonane w 1486 r.
Profesorowie astronomii Uniwersytetu Krakowskiego przyciągali wielu słuchaczy z różnych krajów Europy, szczególnie
po 1470 r. Jednym z takich znanych profesorów był Ja n
S c h e 11 i n g z Głogowa (około 1445-1507), który wykładał
w Uniwersytecie Krakowskim przez 40 lat od 1468 r. do 1507 r.
pozostawiając po sobie wiele pism astronomicznych i astrologicznych. Wybitniejszym od niego uczonym był Woj c i e c h
z B r u d z e w a, który poznał gruntownie ówczesną astronomię, co w połączeniu z rozległą wiedzą matematyczną sprawiało, że zyskał znaczny rozgłos w kraju i za granicą. Wy-
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kładał on astronomię na Uniwersytecie Krakowskim od 1474 r.
Znał dobrze nie tylko geometrię Euklidesa i Almagest Ptolemeusza, ale również traktaty astronomów arabskich. Z nowych
zaś opracowań poznał "N owe teoryki planet" Peuerbacha, do
których napisał bardzo ceniony przez współczesnych mu komentarz, będący przez wiele 1lat podstawowym źródłem do
wykładów astronomicznych wygłaszanych w Uniwersytecie

Krakowskim.
W roku 1490 Wojciech z Brudzewa przestał wygłaszać astronomię w Uniwersytecie Krakowskim, bo objął katedrę przeznaczoną do wyjaśniania pism Arystotelesa. Wpływ jego jednak na rozwój astronomii krakowskiej trwał jeszcze długo,
wykształcił on bowiem wielu uczniów którzy kontynuowali
prace swego mistrza.
Pod względem liczby wykładów astronomicznych w latach
1475-1500 Uniwersytet Krakowski zajął jedno z przodujących
miejsc w Europie. Powszechnie znana jest następująca opinia
o Uniwersytecie Krakowskim Hartmanna Schidela, niemieckiego autora "Kroniki Swiata" napisanej w Norymberdze i wydanej w 1493 r.: "W Krakowie jest słynny Uniwersytet, bogaty w wielu znakomitych i bardzo uczonych mężów, gdzie
się wykłada liczne sztuki wyzwolone. Najwyżej jednak stoi
tam nauka astronomii. W całych Niemczech nie ma sławniej
szego (pod tym względem) uniwersytetu, jak o tym wiem z opowiadania wielu osób".
W takim to uniwersytecie znalazł się w jesieni 1491 r. młody
M i k o ł a j K o p e r n i k, który przyjechał do Krakowa, aby
zapisać się na wydział Sztuk Wyzwolonych. Zachował się
w "Album Studiosorum" Uniwersytetu Krakowskiego jego zapis: "Nicolaus Nicolai de Thorunia solvit totum", z boku zaś
innym charakterem pisma dopisano później Copernicus.
Nie wiemy dokładnie jak długo trwały studia uniwersyteckie
Mikołaja Kopernika w Krakowie, bo nie zachowały się o tym
żadne notatki. Najprawdopodobniej studiował do wiosny 1495 r.
Jest zupełnie zrozumiałe, że młody Mikołaj zaraz po przybyciu do Krakowa oddał się studiom astronomicznym, które nadawały wtedy zasadniczy ton wykładom na Wydzia'l e Sztuk
Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego. Zaznajamiał się
więc przyszły reformator astronomii z zasadami teorii geocentrycznej świata w ujęciu jakie dawano w komentarzu do teoryk planetarnych opracownego przez Wojciecha z Brudzewa
i przez wiele lat wykładanego przez jego uczniów. Na wykłady
astronomiczne Wojciecha z Brudzewa Kopernik już nie uczę-
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bo, jak wspomniano wyżej, Wojciech komentował wtedy
pisma Arystotelesa. Można jednak śmiało twierdzić, że Kopernik był uczniem W oj ci echa z Brudzew a, bo podstaw astronomii i matematyki uczył się od jego uczniów, wykładających
te przedmioty według tekstów ich mistrza. W szczególności
komentarz do teoryk planetarnych, napisany przez Wojciecha
z Brudzewa, był wykładany przez S z y m o n a z S i e r p c a
w 1493 r., gdy Kopernik studiował w Krakowie. Natomiast
jest prawie pewne, że przyszły reformator astronomii uczę
szczał na wykłady Wojciecha z filozofii arystotelesowskiej,
a ponadto na wykłady Jana Schellinga z Głogowa, który był
wprawdzie uczonym o pokroju średniowiecznym i zwolennikiem teorii geocentrycznej budowy świata, w wykładach swych
jednak zwracał uwagę na osobliwe stanowisko Słońca wśród
planet.
Na rozwój urnysławy Mikołaja Kopernika oddziaływało niewątpliwie również intelektualne środowisko pozauniwersyteckie, pozostające pod dużym wpływem przebywającego wówczas w Krakowie Filipa B u o n a c c o r s i K a l 'l i m a c h a,
entuzjasty filozofii neoplatońskiej, bujnie rozwijającej się we
Włoszech, gdzie we Florencji istniała Akademia Platońska,
kierowana przez Marsilio Ficrno i Angelo Poliziano.
Kallimach zorganizował w Krakowie stowarzyszenie naukowe Sodalitas Litteraria", które około r.1490 zostało zreorganizowane przez wiedeńczyka K o n r a d a O e l t e s a na "Sodalitas Vistulana". Brali udział w tym stowarzyszeniu poza
wykształconymi miesZ'Czanami młodzi mistrzowie Uniwersytetu Kraimwskiego, jak Wawrzyniec Rabe (C o r v i n u s), Jan
Sommerfeld (A e s t i c a m p i a n u s) - przyjaciele Kopernika.
Należy tu zaznaczyć, że Kanimach był przyjacielem biskupa
Łukasza W a t z e n r o d e, wuja i opiekuna Mikołaja Kopernika, odwiedzał przy tym wielokrotnie Polskę Północną, miał
nawet dom w Toruniu. Niewątpliwie młody Mikołaj Kopernik
miał możność spotkania się z przyjacielem swego opiekuna
i dowiadywać się o wynikach prac pisarzy neoplatońskich, a nawet czytać ich dzieła. Otóż w 1487 r. wyszła drukiem we Florencji książka Marsilio F r i c i n o "De Sole et Lumine de triplici vita", w której autor pisze o Słońcu jako o Bogu, że było
ono najpierw stworzone i że jest w środku nieba. Kilka egzemplarzy tej książki przesłał Ficino do Krakowa Kallimachowi
u progu jego studiów. Kto wie, czy książka ta nie dała pierwszego impulsu myślowego Mi,~ołajawi Kopernikowi, aby szukać
środka świata w Słońcu.
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Do szukania nowych rozwiązań w tE:orii budowy świata skła
Kopernika pewne niekonsekwencje teorii geocentrycznej .
O tych niekonsekwencjach dowiadywał się on z wykładów uniwersyteckich, w szczególności z komentarza Wojciecha z Brudzewa do Teoryk Planetarnych Peuerbacha. W komentarzu
tym W oj ci ech z Brudzew a określał niektóre wywody Ptolemeusza jako koncepcje tematyczne bez realnego znaczenia.
Odnosiło się to przede wszystkim do poj ęcia ekwantów, owych
punktów, z których niejednostajny ruch po kole wydawał się
jednostajny. Przypuszczalnie o tych poglądach Wojciecha
z Brudzewa dowiadywał się Kopernik z wykładów, wygłasza
nych przez Szymona z Sierpca, ekwant y zaś były w przyszło
ści najmocniej atakowane przez Kopernika w jego krytyce
teorii Ptolemeusza.
W ten sposób zarówno zdania Ficino o stanowisku Słońca
wśród ciał niebieskich, wypowiedzi Ja na z Głogowa oraz krytyczne uwagi Wojciecha z Brudzewa mogły skłonić Kopernika
do szukania nowego rozwiązania układu budowy świata. Filozoficzny umysł Kopernika szukał w systemie świata harmonii, której w układzie geocentrycznym znaleźć nie mógł. Natomiast pełną harmonię osiągnął, gdy umieścił Słońce, ową
"latarnię świata", jak się wyraził Kopernik w I księdze swego
dzieła, w środku układu planetarnego i gdy ruch Ziemi i planet podporządkował Słońcu. Nazwa "latarnia świata" bardzo
przypomina neoplatońskie nazwy nadawane Słońcu.
Pośrednim dowodem wpływu krakowskiego ośrodka intelektualnego na kształtowanie się myśli naukowej u wielkiego naszego reformatora astronomii mogą być żywe kontakty, jakie
Kopernik utrzymywał z Uniwersytetem Krakowskim. Korespondował on z krakowskimi przyjaciółmi, M a r c i n e m B i em e m, B e r n ar d e m W a p o w ski m i innymi, obserwacje zaś swe, czynione we Fromborku, odnosił zawsze do połu
dnika krakowskiego. Jeszcze za życia Kopernika tak pisał Wojciech C a p r i n u s do biskupa Samuela M a c i e j o wski e g o: "Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński ... początki
swych godnych podziwu prac matematycznych, które już napisal i które w większej jeszcze liczbie zamierza ogłosić, z tego
naszego Uniwersytetu zaczerpnął, czemu nie tylko nie zaprzecza ... , lecz owszem wyznaje, ż e wszystko, czym jest, zawdzię
cza naszej Akademii".
Słowa te opierały się na jakiejś bliżej nam nieznanej wła
snej wypowiedzi Kopernika. Jeżeli Kopernik oświadczył, że
wszystko, czym jest, zawdzięcza Akademii Krakowskiej , to
niały
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się zasadniczy wniosek, że idea prawdziwej budowy
świata narodzić się mogła pod wpływem środowiska intelektualnego Krakowa końca XV wieku.
Podczas pobytu we Włoszech w latach 1496-1503 Kopernik
znalazł w wielu pismach autorów starożytnych wypowiedzi
o możliwości ruchu Ziemi, co ostatecznie ugruntowało w jego
umyśle powziętą koncepcję heliocentrycznej budowy świata .
Znane są wszystkim dzieje powstania wielkiego dzieła "De Revolutionibus" jego losy i przyjęcie przez myślicieli, więc o tym
nie piszę. Niestety, w Polsce dzieło to nie spotkał,o się z należytym przyjęciem na skutek tego, że już w drugiej połowie
XVI w. zaznaczył się w Uniwersytecie Krakowskim upadek
myśli naukowej . Zabłysnęła jeszcze w XVII w. astronomia
polska doniosłymi pracami obserwacyjnymi Jana H e w e l i us z a w Gdańsku, lecz jej rozwój nowoczesny zaczął się w Polsce dopiero w drugiej połowie XVIII w., gdy zaczęły powstawać w naszym kraju obserwatoria astronomiczne.
Napawa nas dumą, że z Polski wyszła w świat rewolucyjna
kopernikowska myśl naukowa, zmieniająca gruntownie nasze
poglądy na budowę świata, jednakże duma ta wiąże się z pragnieniem, aby astronomowie polscy uzyskali lepsze możliwości
pracy obserwacyjnej niż te, które są do ich dyspozycji. Rocznica 500-lecia urodzin Kopernika, którą za lat sześć będziemy
obchodzili, powinna przynieść również zasadniczą poprawę
w stanie naszych możliwości obserwacyjnych, w szczególności
powstać powinno w Polsce nowocześnie wyposażone Centralne
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w pobliżu zachodniego jego brzegu, na linii terminatora znajduje się mały kraterek L i n n e, wsławiony zauważonymi
w nim zmianami. Na południe od środka Morza Jasności wyróżnia się krater B e s s e l o średnicy 19 ·k m i z wałem o wysokości 1080 m. Jest to największy krater na powierzchni tego
morza. Znajduje się na jasnej smudze ciągnącej się poprzez
to morze. Południowo-zachodnia część Morza Jasności obramowana jest przez G ó r y H a e m u s (Haemus Montes). Niektóve z ich wierzchołków mają wysokość do 2400 m. We
wschodniej części tego pasma górskiego znajduje się •k rater
M e n e l a u s, mający średnicę 32 km i wał 2400 m. Jest on
bardzo jasny w czasie pełni Księżyca. Na południe od Gór
Haemus widać w terminatorze ciemne wgłębienie. Stanowi je
wschodnia część M orz a Opar ów (Mare Vaporum). Na
zachodnim brzegu Morza Spokoju znajduje się krater J u l i u s
C a e s ar, częściowo pozbawiony wału. Dalej w pobliżu środka
terminatora (ale odsunięty nieco od niego ku oświetlonej czę
ści globu) wyróżnia się krater D e l ambr e (średnica 51 km,
wał o wysokości 4500 m na wschodzie i 2280 m na zachodzie).
Między tym kraterem a kraterem Ar a g o znajduje się grupka czterech przyległych do siebie kraterów zaznaczony·c h na
szkicu ale nie opisanych, złożony z następujących (od połu
dnia ku północy): S a b i n e o średnicy 29 km, Ritter 30 km, Ritter-C (13 km), Ritter-D (7 km). Między
kraterami Delambre i Kan t (bliżej tego ostatniego) wyróżnia się nie zaznaczony na szkicu ale wyraźnie widoczny
na fotografii- krater Z o 11 n e r. Na południo-zachód od krateru Delambre widoczny jest na linii terminatora krater T a yl o r, mający średnicę 40 km. Dalej na południe od linii terminatora wyróżnia się krater A n d e l, a jeszcze dalej na południe krater A b u l f e d a, mający średnicę 64 km, wał
o wysokości 2700 m na wschodzie i 3000 m na zachodzie. Następnie na szkicu zaznaczony jest krater A l m a n o n z wałem o wysokości 1800 m. Na południe od niego narysowany
jest cieńszą linią krater G e b e (średnica 40 km, wał 2700 m).
Dalej zaznaczony jest krater S a c rob o s c o, mający śred
nicę 83 km i wał o wysokości 3600 m na zachodzie. Od wschodu przylega do niego krater F e r m a t, mający średnicę 40 km
i wał o wysokości 1800 m, a od zachodu przylegają kratery
A z o p h i o średnicy 40 km z wałem o wysokości 3300 m,
a jeszcze dalej krater A b c n e z r a o średnicy 43 km z wałem o wysokości 4500 m. Na południe od krateru Sacrobosco
zaznaczony jest na szkicu krater P o n t a n u s, a dalej krater
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G e m m a F r i s i u s (średnica 128 km). W północnej częsc1
jego wału znajduje się krater G o o d a c re (średnica 48 km),
a w zachodniej - krater G e m m a F r i s i us-D. Posuwając
się dalej ku dołowi terminatora natrafiamy na efektowny krater M a u r o l y c u s, mający średnicę 80 km i wał o wysokości 3600 m. Na północno-wschodniej części jego wału znajduje się krater B ar o c i u s- B. Jeszcze dalej w dół terminatora znajduje się krater C l a i raut o średnicy 48 km.
W południowej części jego wału znajdują się dwa kratery,
a na wschód od niego znajduje się krater B a c o- B, a dalej
B a c o, mający średnicę 64 km i wał o wysokości 4200 m.
Na północ od tego krateru znajduje się krater Brei s l ak,
a na południo-zachód - krater C u v jer, widoczny na fotografii na linii terminatora. Ma on średnicę 80 km i wał o wysokości 3600 m. Dalej na szkicu zaznaczony jest krater Jae o b i o średnicy 66 km i z wałem o wysokości do 3000 m.
W dół terminatora znajduje się jeszcze kilka wyróżniających
się kraterów, ale są one tak splątane ze sobą, że nie będę ich
opisywał.

KRONIKA
l{urs dla nauczycieli astronomii w Budziszynie

W dniu 11-15 lipca 1966 r. odbył się w Budziszynie (Bautzen, NRD)
wakacyjny kurs dla 160 nauczycieli astronomii - pod nazwą "Tagc der
Schulastronomie 1966".
Podobne kursy byly już organiwwane w latach poprzednich sześcio
krotnie. Program kursu byl bardw bogaty i wielostronny. Wyklady wygłaszali profesorowie uniwersytetów, pracownicy obserwatoriów astronomicznych w Tautenburgu, Dreźnie i Poczdamie, pracownicy naukowi
instytutów pedagogicznych oraz pracownicy planetariów.
Tematyka wykładów obejmowala najnowsze osiągnięcia astronomii
światowej, program pracy badawczej dla kamery Schmida w Obserwatorium w Tautenburgu, wybrane zagadnienia z historii astronomii ("Rewolucja kopernikowska w astronomii"), zagadnienia światopoglądowe
("Nowoczesna ast:o!"omia a marksistowski światopogląd"), zagadnienia
metodyki i dydaktyki astronomii, zastosowanie nowych pomocy szkolnych.
Przeprowadzono ponadto szereg ćwiczeń rachunkowych i praktycznych
m. in. z zastosowaniem rocznika astronomicznego i mapy nieba.
Podczas kursu zorganizowano pokaz filmów astronomicznych i astronautycznych oraz zwiedzanie planetarium i obserwatorium astronomicznego, a także udzielano informacji dat. bieżących wydawnictw z zakresu
astronomii i nauk pokrewnych.
Omawiane wydawnictwa - zarówno książki jak i czasopisma - można
było nabyć w specjalnym stoisku.
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Na zaproszenie organizatorów uczestnikami "Tage der Schulastronomie
196€" byli również goście zagraniczni: z Czechosłowacji, Węgier i Polski
(dr J ózef S al a b u n l mgr Maria P ań ków).
Kurs odbywał się w serbskim - w Budziszynie znajduje się dość
liczna grupa Serbów Łużyckich - Instytucie kształcenia nauczycieli
szkół serbskich. Goście zagraniczni mieli okazję zwiedzić Instytut i bardzo bogatą bibliotekę, jak również spotkać się z rektorem Instytutu,
dr Pitschem.
Dr P i t s c h, z wykształcenia psycholog, był kilkakrotnie na Śląsku,
gdyż w s półpracuje z psychologami z WSP w Katowicach. Podczas pobytu
w Polsce miał on okazję zapoznać się z naszym Planetarium, dla którego
pracy nie szczędził słów zachwytu i uznania. Wyrazów uznania pod adresem wł asnej placówki słucha się zawsze z bardzo wielką przyjemnością,
a fakt, że zostały one wypowiedziane w NRD, gdzie jest wiele planetariów
małych i dużych, gdzie są planetaria pracujące znacznie dłużej od naszego, podnosi jeszcze ciężar gatunkowych tej wypowiedzi.
Udział w tym kursie był dla wszystkich uczestników zagranicznych,
a dla nas w szczególności, bardzo cenny nie tylko ze względu na możność
wy słuchania wykładów. Najnowsze osiągnięcia astronomii są przecież
przedstawiane choćbv w astronomicznych czasopismach naukowych. Były
jednak i takie tematy, jak np. ogromnie interesujący wykład o pracach
Obserwatorium w Tautenburgu, które stanowiły klasę dla siebie. Ciekawe było również "podpatrzenie', jakimi środkami operują wykładowcy,
jak sy s tematyzują przedstawiony materiał, jak starają się go upoglądo
wić itp. Inne wnioski i spostrzeżenia dotyczą zawsz~ aktualnego tematu
dokształcania nauczycieli.
Można tu stosować rozmaite formy. W Czechosłowacji organizuje s·ę
w tym celu studia podyplomowe, w NRD - kursy wakacyjne, u nas
natomiast pracę tę prowadzą na bieżąco Ośrodki Metodyczne. Można b y
dyskutować nad zaletami każdego z tych systemów, ale nie można pominąć faktu, że w zakresie astronomii w Polsce sprawa przedstawia s ' ę
nie najlepiej. Astronomia przyporządkowana jest Ośrodkom metoPycznym geografii lub fizyki i z tego powodu brak jakiegoś jednolitego systemu.
Może byłoby warto pomyśleć o wakacyjnych kursach astronomicznych,
które można by wrganizować w Planetarium, a które kiedyś zostaly już
zapoczątkowane. Można by również pomyśleć nad możliwością zorganizowania w Planetarium ośrodka metodycznego astronomii. Pornysłów
może tu być wiele, a wszystkie one powinny mieć na uwadze, że w podręcznikach nie można
uwzględnić na bieżąco rozwoju
astronomii,
a zwłaszcza ogromnie szybkiego i nieraz wręcz nieoczekiwanego rozwoju
astronautyki.
Nauczyciele z reguły nie mają dostępu do drogich zagranicznych czasopism, więc trzeba dać im możliwość uzupełniania wiedzy i odświeżania
wiadomości.

MARIA PAN'KóW

Zmiana

jasności

quasaru

Obserwacje wykonane przez A. S a n d a g e w Obserwatorium na
Mt. Wilson wykazały, że znany "quasar" 3C-446 w okresie od paździer
nika 1964 r. do lipca 1966 r. zwiększył swą jasność o 3,2 wielkości gwiazdowe. W dniu 12 lipca 1966 r. jasnotć 3C-446 wynosiła 15111,27 przy
wskaźnikach barwy B-V = + Om,so i U-B = -Om,52.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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"Białe

plamy" na mapie

Księżyca

Pierwsze zdjęcia odwrotnej strony Srebrnego Globu otrzymano 7 paź
dziernika 1959 r. za pomocą kamery Łunnika-3. Jednak zdjęcia te nie
obejmują całej półkuli niewidocznej z Ziemi, lecz tylko jej zachodnią
część oraz wschodni brzeg półkuli widocznej. W ten bowiem sposób
o wiele łatwiej można było zidentyfikować utwory nigdy z Ziemi niewidoczne, gdyż wygląd ich na zdjęciach został porównany z wyglądem
utworów dobrze już znanych.
Na zdjęciach Łunnika-3 zidentyfikowano 499 obiektów, z czego 100 położonych jest na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca. Sfotografowane
obiekty podzielone zostały na trzy grupy. Pierwsza obejmuje 252 utwory,
które widoczne są co najmniej na trzech negatywach (w tej grupie znalazły się wszystkie utwory widoczne z Ziemi). Do drugiej grupy zaliczono 190 obiektów, widocznych na dwóch negatywach. Do trzeciej
zaś pozostałe 57 obiektów, widocznych tylko na jednym negatywie.
Zdjęcia Łunnika-3 obejmują 54°/o niewidocznej z Ziemi półkuli Księ
życa, a właściwie jej zachodnią część o powierzchni około lO 530 000 km 2 •
Wschodnia część tej półkuli o powierzchni około 8 439 000 km 2 była nieznana do 20 lipca 1965 r., w tym bowiem dopiero dniu z.ostała sfotografowana przez kamerę Sondy-3. W czasie wykonywania zdjęć terminator
przebiegał wzdłuż południka o długości selenograficznej -166°, a zatem
zbiegał się z granicą obszaru poznanego już za pomocą kamer Łunnika-3.

N
Rys. l. Schematyczna mapka odwrotnej strony Księ
życa.

w

E

Linią

kropkowaną

oznaczono granicę obszaru
sfotografowanego przez kamery Lunnlka-3, linią przerywaną granicę obszaru
sfotografowanego przez kamerę Sondy-3. l krater
Mendelejew, 2 - Mare Somniorum, 3 - krater Ballly,
4 - krater Schl.ckard, 5 Mare Orientale. 6 - krater
Grimaldi, 7
Oceanus
Procellarum .

.s
W rezultacie dzięki kamerom Łunnika-3 i Sondy-3 poznaliśmy około
950/o ogólnej powierzchni Srebrnego Globu (cała powierzchnia Księżyca
wynosi około 38 665 580 km 2 ). Dotąd nie zostały sfotografowane tylko
dwa niewielkie obszary, położone w rejonach obu biegunów. Obszary te
łącznie mają około l 933 000 km 2 czyli prawie 50fo ogólnej powierzchni
Księżyca czeka na zbadanie. Jest więcej niż prawdopodobne, że i te
ostatnie dwie "białe plamy" znikną wkrótce z map naszego satelity.
(Wpłynęło

do Redakcji 5 listopada 1966 r.)

STANISLAW R. BRZOSTKIEWICZ
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Obłoki na Marsie
W czasie opozycji Marsa w r . 1965 K. d e Gr a f f z Obserwatorium
Lowella w Arizonie wyznaczył współrzędne areograficzne obłoków marsjańskich. Współrzę dne trzech obłoków były bardzo zbliżone do pozycji
obłoków obserwowanych w latach 1903, 1935 i 1950. Najlepiej widać to
na załączonej poniżej tabeli:

Obłok

Rok

11

1965
1950
1935
1903 *)

l
\

dług.

135°
136
134
133

l

1
szer.
19°
19
20
19

l

l

Obłok
dług.

113°
116
110
107

l

2
szer.

Obłok

l

dług.

38°
43
41
40

105°
108
109
97

l

3
szer.

l

13°
12
14
2

'
*)

Dane dla r. 1903 odczytane z globusa Marsa

sporządzonego

przez P . Lowel!a.

Jest więc bardzo prawdopodobne, że niektóre obłoki powstają w tych
samych okolicach Marsa, a ich pochodzenie jest związane z pewnymi
utworami topograficznymi na powierzchni planety.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Pięćsetne Zebranie Naukowe Obserwatorium Krakowskiego
W dniu 21 października ub. r. w godzinach wieczornych, w nowym
Obserwatorium Astronomicznym na Forcie Skała, odbyło się 500 zebranie naukowe. Zebrania te, zapoczątkowane przed przeszło 30 laty przez
prof. T. B a n a c h i e w i c z a, tradycyjnie już są przeglądem bieżących
prac naukowych prowadzonych zarówno w Obserwatorium Krakowskim,
jak też i w innych ośrodkach naukowych. protokóły zebrań, znajdujące
się w archiwum Obserwatorium, są swois{ym dokumentem zainteresowań pracowników naukowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Na jubileuszowe zebranie przybyli pracownicy Katedry Astronomii
Obserwacyjnej oraz Katedry Astronomii Teoretycznej i Geofizyki Astronomicznej z prof. dr Eugeniuszem Ryb k ą i prof. dr Karolem K oz i e ł e m na czele, jak również przedstawiciele Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziekanem prof.
dr B. S re d n i a w ą. Gości powitał dyrektor Obserwatorium prof. dr Eugeniusz Rybka, który następnie w krótkich słowach przypomniał długo
letnią tradycję zebrań naukowych.
W dalszej części zebrania prof. Rybka wygłosił referat na temat znaczenia badań fotometrycznych i spektralnych jasnych gwiazd. Badania
te są obecnie w dużych ośrodkach astronomicznych odsuwane na dalszy
plan, a główna uwaga astronomów zwraca się w kierunku obiektów
słabych. Stąd w dziedzinie badań jasnych gwiazd specjalnie dużo jest
do zrobienia dla placówek naukowych dysponujących mniejszymi narzę
dziami.
Na zakończenie uczestnicy pięćsetnego zebrania naukowego zapoznali
się z budową i działaniem 35 cm teleskopu systemu Maksutowa-Cassegraina produkcji Zeissa, nabytego w ramach inwestycji 600-lecia UJ.

JERZY M. KREINER
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----------------------------------------------------OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
ZADANIA 2 SERII I ETAPU OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

l.

Krzyżówka

Znaczenie wyrazów poziomych:
<--.2...-- aparatura do odtwarzania wyglądu nieba. 10 - skrót łacińskiej
nazwy jednego z gwiazdozbiorów Zodiaku. 13 - nazwa planetki (katalogowy nr 17). -łtr- tytuł czasopisma astronomicznego (popularno-naukowego). 17 - symbol pierwiastka chemicznego, którego linie widmowe
wykorzystuje się do badania atmosfery Słońca. -ł!r'- przedrostek, który w wyrazach złożonych oznacza związek z powietrzem, lataniem itd.
19 - symbol pierwiastka chemicznego (liczba atomowa 43). ~ jeden
z gwiazdozbiorów Zodiaku. 22 - oznaczenie typowej gwiazdy zmiennej
w gwiazdozbiorze Lutni. 23 - gwiazdozbiór nieba letniego (nazwa ła
cińska). ~ nazwisko jednego z kosmonautów. 26 symbol p:erwiastka chemicznego, którego linie widmowe oznacza się literami D 1 i D 2 .
27 - nazwa planetoidy lub bożka greckiego. 29 - nazwa statku kosmicznego, który wyląduje na Księżycu lub nazwisko autora powieści fantastyczno-naukowych.~- dział astronomii zajmujący s ię m ierzeniem
położel)ia ciał niebieskich . .,;3K- egipski bóg Słońca. - ~ okres czas ą ~- symbol pierwiastka chemicznego wchodzącego w skła d stopu,
z którego wykonany jest wzorzec metra. 36 - skrót łacińskiej nazwy
jednego z gwiazdozbiorów Zodiaku. 37 - nazwa serii sztucznych satelitów Ziemi USA (meteorologicznych). 41 - początek nazwy jednej z planet. 42 - nąjjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Panny. łS>- w dawnej potocznej mowie: Ziemia i wszystko co się na niej znajduje. 45 -

URANIA

57

oznaczenie gwiazdy zmiennej. ~- pierwiastek chemiczny (promieniotwórczy). 48 - skrót łacińskiej nazwy gwiazdozbioru Smoka. %:....__ jedna
z planet układu słonecznego lub nazwa programu astronautycznego USA.
50 - seria sztucznych satelitów Ziemi USA (do badania Słońca).
Znaczenie wyrazów pionowych:
-i--< początek lotu rakiety . ..2-- grecki astronom (I-II wiek n.e.).

3 _:__ symbol pierwiastka chemicznego z grupy metali alkalicznych. 4 inaczej sfera armilarna.~ był taki meteoryt (bardzo znany).~ miara powierzchni.~ jeden z amerykańskich statków kosmicznych, który
wykonał kilka tysięcy zdjęć {(siężyca.~- symbol pierwiastka chemicznego (liczba atomowa 49). 'S-.- seria amerykańskich statków kosmicznych do badania planet. 11 - oznaczenie gwiazdy zmiennej. ~
kąt, pod jakim widać promień Ziemi lub promień orbity Ziemi z danego
ciała niebieskiego. 14 skrót łacińskiej nazwy gwiazdozbioru nieba
letniego. 15 - symbol pierwiastka chemicznego z grupy lantanowców.
20 - skrót łacińskiej nazwy gwiazdozbioru nieba jesiennego. 2&.- symbol pierwiastka chemicznego (liczba atomowa 24). 29 - pora roku. 30 nazwa najjaśniejszej gwiazdy z gwiazdozbioru Orła . .:u_- litera alfabetu
greckiego. ~- pierwiastek chemiczny - patrz 35 poziomo. ~ prosta, wokół której obraca się jakieś ciało. 39 - oznaczenie gwiazdy zmiennej. j..O--<=- litera alfabetu greckiego. @ - pierwiastek chemiczny, który
sublimuje. 42 - skrót łacińskiej nazwy jednego z gwiazdozbiorów Zodiaku. ' - czasopismo naukowe wydawane przez PAN poświęcone
astronomii (skrót). 46 - symbol pierwiastka chemicznego używanego
w galwanostegii do wykonywania matryc.
Zadanie 2. Spośród identycznych zegarów o wahadłach sekundowych
jeden przeniesiono z Ziemi na powierzchnię Księżyca. Obliczyć stosunek
kątowych prędkości wskazówek godzinnych obu zegarów wiedząc, że promień Księżyca r = 0,27 promienia, a masa M = l : 81 masy Ziemi.
Zadanie 3. Obserwator ziemski stwierdził, że określona planetka jest
w opozycji ze Słońcem co 665 dni. Jaka jest półoś duża jej orbity?
Zadanie 4. Srednica jednego z kraterów księżycowych wynosi 2 km. Czy
i jak krater ten będzie widać przez refraktory Planetarium, których
średnice obiektywów wynoszą odpowiednio: d 1 = 30 cm i d 2 = 8 cm.
Zadanie 5. Jaką wielkość gwiazdową ma gromada skladająca się z 10
gwiazd - o jasności l m każd a - znajdujących się w tej samej odległości od obserwatora i nie zakrywających się wzajemnie?
Zadanie 6. Jakie będzie przesunięcie linii sodu odpowiadającej długości
fali ), = 5896 A w widmie gwiazdy, której prędkość radialna V= +161
km/sek.?
NOWOŚ CI

WYDAWNICZE

Eugeniusz Rybka- PRZESTRZEŃ K OSMICZNA A CZLOWIEK. PAN
Oddz. w Krakowie 1966, str. 32, cena zl 3.Nowa seria opracowań z zakresu popularyzacji wiedzy p.n. "Nauka
dla wszystkich" obejmuje szereg tematów z różnych dziedzin, w tym także
astronomii i astronautyki. Autor przedstawia podstawowe problemy poznawania i opanowywania Kosmosu przez człowieka. W pierwszych rozdziałach omówione są zasadnicze pojęcia kosmiczne i ich rozwój historyczny. Dalej czytelnik poznaje przebieg dotychcza owych lotów badaw-
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czych ku Księżycowi i planetom oraz możliwości sprostania kosmicznym
warunkom przez ludzki organizm. W zakończ;eniu autor rozwija możliwo
ści występowania cywilizacji kosmicznych.
Sprzedaż prowadzi takile Biuro Zarz. Gl. P'DMA.
Bernard i Joyce Lovell - ODKRYWANIE DA,L EKIEGO WSZECHSWIATA. PWN, Warszawa 19>6,6 (Bibl. "Omega"), Sltr. 174, cena zl 101.Głównym tematem książki są osiągnięcia radioastronomii. Obaj autorzy, naukowcy pracujący przy wielkim radioteleskopie w Jodren Bank,
przedstawiają w sposób interesujący radiowe sondaże kosmiczne, poczynając od Układu Słonecznego, poprzez Galaktykę, aż do przestrzeni poza
Mleczną Drogą. Obok tych zagadnień omówione są także wyniki badań
prowadzonych przy pomocy sztucznych satelitów i sond kosmicznych,
z którymi radioteleskopy, a szczególnie w Jodren Bank, utrzymują stały
kontakt. Jeden z rozdziałów poświęcony jest problemom lotów załogo
wych, zwłaszcza odpowiedniego zabezpieczenia organizmu ludzkiego przed
wpływarpi przestrzeni kosmicznej, przeciążeń i braku ciążenia. Liczne
fotografie i przejrzyste rysunki uzupełniają tekst.
ALEKSANDER KU$NIERZ

KALENDARZYK HISTORYCZNY
17 lutego 1868 r.

zmarł

Leon Fouoault

Jan Bernard Leon F o u c a u l t urodził się 18 września 1819 r. w Paryżu. W młodości nauki ścisłe poznał niezbyt dokładnie, lecz później
doszedł do tego, że cenili go uczeni zawodowi. W r. 1845 za' z.ął pracować w redakcji dziennika JournaL des Dabats, w którym publikował
sprawozdania z odkryć naukowych. Najtrudniejsze problemy naukowe
potrafił wytłumaczyć jasno i prosto, co zjednało mu liczne grono stałych czytelników. W r. 1854 został asystentem fizyki w Obserwatorium
Paryskim, a w r. 1865 mianowano go członkiem Akademii Nauk. Zmarł
w

Paryżu, mając zaledwie 49 lat.
W lutym 1851 r. Foucault wykonał doświadczenie, którego zadaniem
było otrzymanie dowodu potwierdzającego obrót Ziemi wokół osi. W tym
celu pod kopułą paryskiego Fanteonu umieścił drut stalowy o długości
67 m. Jeden koniec drutu zawieszony był u stropu, drugi zaś zakoń
czony kulą o wadze 28 kg. Sposób zawieszenia był tego rodzaju, że
płaszczyzna wahań nie mogła się zmieniać. Kula o dołu była zakończona
ostrzem, które podczas ruchu wahadła dotykało na przemian dwóch pagórków, usypanych z miałkiego piasku w ten sposób, że w miarę ruchu
wahadła ostrze zmiatało ich grzbiety, pozostawiając ślady umożliwia
jące wytyczenie płaszczyzny wahań. Z przeprowadzonego doświadczenia
wynikało jasno, że Ziemia obraca się w kierunku odwrotnym do kierunku pozornego przesuwania się płaszczyzny wahań.
W rok po tym pierwszvm dowodzie dziennego obrotu naszej planety
Foucault przedstawił Akademii Nauk wynaleziony przez siebie giroskop,
którego działanie także zależy od tego ruchu. Ponadto jest on autorem
metody badania kształtu zwierciadeł wklęsłych, znanej wszystkim miło
śnikom astronomii budującym własne teleskopy.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opra.cowal G. SITARSKI

LUTY 1967 r.

W

lutym mamy dobre warunki widoczności Merkurego i Wenus. Obie planety odnajdziemy wieczovem nad zachodnim
horyzontem. Wenus błyszczy pięknym blaskiem jako gwiazda
-3.3 wielkości, natomiast Merkury przebywający w pobliżu
Wenus znacznie ustępuje jej blaskiem i świeci jak gwiazda około zerowej wielkości.
Marsa odnajdziemy w drugiej połowie nocy jako czerwoną
zerowej wielkości w gwiazdozbiorze Panny, a Saturn widoczny jest wieczorem jako gwiazda około + 1.3 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb.
gwiaz;dę

Jowisz świeci jako gwiazda -2.1 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Raka i możemy go obserwować przez
całą noc; szczególnie za pomocą lunety lub dobrej lornetki możemy być świadkami ciekawych zjawisk w układzie księżyców
galileuszowych Jowisza (dokładne momenty tych zjawisk podajemy w tekście Kalendarzyka). Urana powinniśmy odszukać
w pogodną noc nawet gołym okiem, a już bez trudu przez lornetkę, jako gwiazdę 5.8 wielkości na granicy gwiazdozbiorów
Lwa i Panny. Neptun widoczny jest nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi i odnajdziemy go przez lunetę (7.7 wielkości), a Fiuton przebywający w gwiazdozbiorze Lwa dostępny jest przez
całą noc, ale tylko przez wielkie teleskopy (15 wielkości gwiazdowej).
Przez większe lunety możemy też odnaleźć dwie z czterech
największych planetoid: Ceres około 7.5 wielkości gwiazdowej
na granicy gwiazdozbiorów Byka i Woźnicy oraz Junonę około
9 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Raka.
ltl Obserwujemy kilka ciekawych zjawisk w układzie księżyców JoWisza. Wieczorem nastąpią zakrycia dwóch księżyców przez tarczę planety: o 19h44m zakrycie księżyca 3, a o 19h52nt księżyca 2. Następnie
obserwujemy przejście księżyca l i jego cienia na tle tarczy Jowisza:
o 20h4m rozpoczyna przejście księżyc l, o 20h22m jego cień, o 22h2Qm
księżyc l kończy przejście, a o 22h39m opuszcza tarczę planety jego cień.
Wreszcie około północy obserwujemy koniec zaćmień księżyców 2 i 3:
obydwa księżyce pojawią się nagle w pobliżu prawego brzegu tarczy planety (patrząc przez lunetę odwracającą), księżyc 2 o 23h2ltn, księżyc 3
o 24h34ll1.
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2<122h Niewidoczne złączenie Neptuna z Księżycem.
8<.19h Ceres nieruchoma w rektascensji.
8/ 9<1 Znowu obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie k s ię
życów Jowisza. O 211148m księżyc l rozpoczyna przejście na tle tarczy
planety. O 22h6m księżyc 2 kryje się za tarczą Jowisza. O 221115m na
tarczy planety ukazuje się cień l księżyca. O 23h2m jesteśmy świadkami
początku zakrycia 3 księżyca przez tarczę planety. O Oh4m księżyc l koń
czy swoje przejście na tle tarczy Jowisza, a o Oh33m cień l księżyca schodzi z tarczy planety. O 11155m obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca,
a o 3hl2m zakrycie 4 księzyca przez tarczę planety.
9<1 Wieczorem księżyc l Jowisza przechodzi poza tarczą i przez strefę
cienia planety. Foczątek zakrycia tego księżyca obserwujemy o 19h11n,
a koniec zaćmienia o 2lh49m.
10<11911 Merkury w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy
też koniec przejścia 2 księżyca Jowisza (o 19h36m) i jego cienia (o 20h4llll)

na tle tarczy planety.
11<11011 Wenus w złączeniu z Księżycem.
12d14h Saturn w złączeniu z Księżycem.
15/ 16!1 Obserwujemy wędrówkę l księżyca 1 Jego cienia na tle tarczy
Jowisza oraz począte.tC zakryć dwóch innych księżyców przez tarczę planety. Księżyc l rozpoczyna przejście o 23h33m, a jego cień o Ohllm.
O Oh22m księżyc 2 kryje się za tarczą planety, a o lh49m księżyc l koń
czy przejście na jej tle. O 2h22m nastąpi zakrycie 3 księżyca przez tarczę
Jowisza, a o 2h27m cień księżyca l schodzi z tarczy planety.
16dl7h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca
(kąt odchylenia wynosi 18°). Wieczorem l księżyc Jowisza kryje się za
tarczą planety (o 20h46tn), a po przejściu poza nią pojawia się nagle
z cienia planety o 231144m.
17d Wieczorem na tle tarczy Jowisza przechodzą jego dwa księżyce,
a ponadto dostrzegamy na niej cienie księżyców l i 4. Sam księżyc l
kończy przejście i ukazuje się o 20hl6m. O 201124m pojawia się też na
tarczy planety cień księżyce 2, natomiast cień księżyca l kończy przejście o 20h56m. O 21h54m kończy swoje przejście księżyc 2, a następnie
cienie dwóch księżyców schodzą kolejno z tarczy planety: o 221114111 cień
księżyca 4, o 23hl8m cień księżyca 2.
19<1 Obserwujemy koniec przejścia księżyca 3 i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc 3 schodzi z tarczy planety o 19h34m, a jego cień
o 22h29m. Tego też dnia Słońce wstępuje w znak Ryb (jego długość
ekliptyczna wynosi wówczas 330°).
22<116h7m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1518 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. O 15h Merkury nieruchomy w rektascensji.
22/23<1 O lh19m księżyc l Jowisza rozpoczyna przejście na tle tarczy
planety; o 2h5m pojawia się na niej jego cień. O 2h40m obserwujemy
początek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
23dl3b. Niewidoczne złączenie Wenus z Saturnem.
23/24d O 221133m księżyc l kryje się za tarczę Jowisza, a o lh40m pojawia się nagle z cienia planety.
24/ 25d Dwa księżyce i ich cienie wędrują po tarczy Jowisza. O 191145111
rozpoczyna przejście księżyc l, a o 201134111 jego cień. O 2lh22m nastąpi
początek przejścia 2 księżyca. O 22112m kończy przejście księżyc l,
a o 221150m jego cień schodzi z tarczy planety. O 23hlm na tarczy Jowisza
pojawia się cień księżyca 2. Koniec przejścia samego księżyca 2 nastąpi
o Ohl5m, a jego cień widoczny jest na tarczy planety do lh55m.

URANIA

61

25<1 O 9h Neptun nieruchomy w rektascensji, a o 21h Uran znajdzie
się

w

złączeniu

z

Księżycem.

25/26<1 O 20h8m nastąpi koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. Tej nocy

obserwujemy też koniec zakrycia, a następnie początek zaćmienia 4 księ
Wieczorem księżyc ten ukryty jest za tarczą planety i ukaże się
spoza niej o 221121m, potem powoli oddala się od brzegu tarczy by
o lh56m zniknąć nagle w cieniu planety.
26/27d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego dwóch
księżyców: księżyc 3 od 19h28m przechodzi na tle tarczy planety i jest
niewidoczny, natomiast księżyc 2 ukryty jest w cieniu planety i o 201122m
obserwujemy koniec jego zaćmienia. O 221155m na tarczy Jowisza pojawia się cień księżyca 3. Sam księżyc 3 kończy swoje przejście o 23hom,
a jego cień widoczny jest na tarczy planety do 2h29m.
28d16h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
Minima Algola (beta Perseusza) : luty }u4h5m, 4dOh55m, 6li21h40m,
życa.

9d18h30m, 2ld5h50m, 24d2h35m, 26d23h25Jn.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.

są

w czasie

środkowo-europej

ODLEGl..OSCI BLISKICH PLANET
W e n u s

D a ta

l

od

19 6 7

j.

I 22

0.727
0.727
0.725
0.724
0.723

II
III

l
11

21
3

l

Słońca

od Ziemi

a. mlnkm j.

108.8
108.7
108.5
108.3
108.1

l od

a. mlnkm j.

1.599
1.567
1.532
1.492
1.449

M ar s

od Ziemi

a. \mlnkm j.

239.2 1.662
234.5 1.659
229.2 1.655
223.3 1 1.650
216.7 1.644

DANE DLA OBSERWATOROW

l

Słońca

248.7
248.2
247.6
246.8
246.0

a. mln km

1.208
1.108
1.010
0.917
0.831

180.7
165.7
151.1
137.2
124.3

Sl..O~CA

(na 13h. czasu środk.-europ.)

Data
1967

II l
3
5
7
9
11

13
15
P tarczy

l

p

l

Bo

l

Lo

l

o

o

o

-12.16
-12.97
- 13.76
-14.53
-15.28
-16.01
-16.72
_._ 17.40

-6.05
-6.18
-6.32
-6.44
-6.55
-6.65
-6.75
-6.84

278.26
251.93
225.59
199.26
172.93
146.60
120.29
93.93

kąt

odchylenia osi obrotu

Data
1967

II 17
19
21
23
25
27
III l
3

Słońca

l

p

l

Bo

l

Lo

o

o

o

-18.07
-18.71
-19.32
-19 .92
-20.49
-21.03
-21.55
-22.05

-6.92
-7.00
-7.06
- 7.12
-7.16
-7.19
-7.22
-7.24

67.59
41.25
14.91
348.57
322.23
295.88
269.54
243.19

mierzony od pólnocnego

(+ na wschód, - na zachód);
B0, L0 heliografiezna sze.rokość i długość środka tarczy.

wierzchołka
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Luty 1967 r.

Data
1967

PLANETY I PLANETOIDY

l h czasu

Warszawa

---- l
o
l
l wsch. l za~~
środk.-europ.
(l

MERKURY
hm
o

h m

l 31
11 10
20
III 2

-16.7
- 9.6
-3.0
- 2.4

2130
22 34
23 13
23 00

7 58
7 41
7 06
611

hm

l h czasu

l a l wsch. l

(l

Widoczny wieczorem nad zachodnim horyzontem jako gwiazda
około o wielk.

.

22 12
22 58
23 44
o 29

-12.8
- 8.1
-3.0
+ 2.2

11 l o
20
2

III

-8.0
- 9.0
-9.7
-10.1

13 41
13 53
14 Ol
14 06

2317
22 54
2227
21 56

SATURN

l -3.8
l
-3.0

9 42
8 26
7 12

-2.0

l 2119 54
Ol

18 50

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Ryb (+1.3 wielk. gwiazd.).

+21.1
+21.4
+21.6
+21.7

8 Ol

7 56
7 52
7 48

l 22
11 11
III 3

15 58.4
15 29.5
15 29.7

h

m

7 Ol

5 43
4 25

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.).
PLANETOIDA l CERES

l 31

11 10
III

20
2
12

5 28.2
5 27.1
5 29.2
5 34.3
5 41.9

+28
+28
+28
+28
+29

05
22
37
51
03

6 58
6 15
5 33
4 51

57
10
27
42

11 40
11 38
11 35

l

URAN

+3.0
+3.3
+3.6

l

l

20 59
19 36
18 13

9 30
8 12
6 53

Widoczny prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów lwa i Pann y
(5.8 wielk. gwiazd.).

\ wpołudniku

(l

PLUTON

o

-17 07'
-1710
-17 09

14
14
13
12

Widoczny przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Raka (-2.1 wielk. gwiazd.).

NEPTUN

m

l

59
31
05
37

wielkości.

_ _.,.._ __,_\_ _8_ __,_\....::..
w południku
h

l

17
18
19
19

JOWISZ

9 55
9 23
8 48
811

Widoczny w drugiej połowie, nocy
jako czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Panny (O wielk. gwiazd.).

l 211 23 47
11 10 23 54
III 2
O03

h m

8 17
7 57
7 37
7 16

Widoczna nad zachodnim horyzontern jako Gwiazda Wieczorna -3.3

MARS

l 31

zach.

WENUS
hm
o

hm

16 54
18 02
18 34
17 45

Warszawa

l

środk.-europ.

20 23
19 43
19 06
18 32
18 Ol

Około 7.5 wielk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka i Woźnicy.

h

m

s

11 48 38
1147 26
11 45 42

o

l

+17 46~0
+18 01.8
+1817.6

l

l

m
3 22
2 02
o 42

h

Widoczny przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa. Dost<;pny tylko
przez wielkie teleskopy (15 wlelk.
gwiazd.).
PLANETOIDA 3 JUNO

8 15.7
8 08.0
8 02.4
7 59.5
7 59.6

+ 3 56
+ 5 37

+ 720
+ 858
+1025

23
22
21
20
20

10
23
38
56
18

Około 9 wielk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Raka.

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

SLOŃCE

Luty 1967 r.
1h czasu

r. czasu
m

hm

l 31 -13.4
11 10 -14.3
20 -13.9
III 2 -12.4
12 -10.1

Wrodaw

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białys tok

wsch. zach. wsch. / z~ch. wsch./ zach. wsch ./ zach . wsch. zac h. w •ch . zach . wsch .J za~h. wsch .J zach.

~

a

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

o

20 51 -17.6
21 32 -14.7
2211 -11.3
22 49 - 7.6
23 26 - 3.7

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

7 50
7 32
7 12
6 49
6 26

16
17
17
17
17

7 36
7 19
6 59
6 37
6 15

16
16
17
17
17

7 32
7 16
6 57
6 37
6 15

16 40
16 58
17 16
17 33
17 50

7 37 16
7 18 16
6 58,17
6 34 17
6 08 17

43
Ol
20
40
59

36
54
14
32
50

hrn

21
42
02
23
43

hm

hm

h m

hm

h m

7 16
7 Ol
6 43
6 24
6 03

16 31
16 48
17 05
17 22
17 39

7 19
7 03
6 44
6 23
6 00

16
16
16
17
17

7 08
6 53
6 34
614
5 53

20
39
57
15
33

h m

16
16
16
17
17

23
40
58
15
32

hm

hm

7 14
6 56
6 36
6 15
5 52

16 08
16 27
16 43
17 06
17 24

KSIĘZYC

h czasu

l

Data
1967

śro d k.-europ.

a

l

II

t, m

l

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

13 49 -10.1
14 42 ,-15.8
15 36 - 20.7
16 32-24.4
17 30 -26.fi
18 29 -27.4
19 26 -26.7
20 22 -24.5
21 14 -21.3
22 03 - 17.1

l

~

Warszawa

1h czasu
Da ta
1967

wsch. / zach .
o

h m

lh m

9 55
l 00 10 12
2 25 lO 36
34 9 1105
5 03 1146
6 04 12 41
6491349
7 20 15 04
7 43 16 20
7 59 ( 36

śr odk.-eur op.

a

u
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

l

wa rszawa

Data
1967

wsch.J zac h.

~

hm

H

21
22
23
24
25
26
27
28

h m /

o

hm

a

22 49 -12.3 8 12 18 48
23 33- 7.1 8 24 19 58
o 15 - 1.7 8 33 21 08
o 57+ 3.8 8 44 22 17
140 + 9.1 8 55123 29
2 n+I4.1 908 3 10 +18.7 9 23 o 42
4 00 +22.6 9 46 l 57
4 53,+25.5 10 19 3 13
5 51 +27.2 11 05 1 4 23

Fazy

1h czasu
Warsza\va
środk. · europ.

hm

l

d

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra

wsch. / zach.

~

o

6 51 + 27.4
7 53 + 25.9
8 54 +22.7
9 5:J +18.0
10 50 +12.1
1145 + 5.4
12 39- 1.5
13 32- 8.3

księżyca

hm / hm

Pełma

12 l l 5 22
13 33 6 05
15 03 6 37
16 37 6 59
18 1017 17
19 42 17 32
2112 7 46
22 41 8 00

Ostatnia kwadra

Odległość
Księżyca

l

od Ziemi
Najw. II
Najmn. II
l

II l
II 9
II 17
II 24
III 3

d

h

13
25

16
22

l

h

24
12
17
19
10

Srednlca
tarczy

~9~5
3·•.3
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w 6,9 doby po nowiu. Fot.: A. Rilckl 14.!.1951 r. (do aetyl{u!u Księżyc
str. 50.

lornetkę,

Czwarta strona okładki: Piet"Wszy drukowany zeszyt Uranii . Ukazał się w marcu
1922 r. K alendarzyk zawiera! dane na pierwsze półrocze. Następny zeszyt (nr 3-4)
ukazat się w lutym ·1923 r.
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Nr 3

Jedno ze zdjęć (ósme z kolei) powierzchni Marsa, spośród
amerykańską sondę kosmiczną Martner-4 w dniu 14 lipca 1965 r.
kilometrów. Srednica widocznych na zdjęciu dużych kraterów

dokonanych przez
z odległości 13 tys.
wynosi ok. 30 km.

Pierwsza strona okładki: Dziewiąte z kolei zdjęcie powierzchni Marsa (Martner-4)
obejmuje przybliżenie kwadrat o krawędzi 250 km w okoll~y Mare Sirenum (szerokość areograficzna poludniowa 240 ),

Oba zdjęcia przypominają powierzchnię Księżyca. W czasie dokonywania zdjęć
znajdowato się w odległości 35 0 od zenitu. W obu przypadkach stosowano
czerwony filtr.
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SPIS TRESCI
Gwiazdy
Słowik

za-

"Gwiazdy zmienne" - to
tytul referatu naukowego
wygłoszonego podczas Walnego
Zjazdu
Delegatów
PTMA, którym ANDRZEJ
SŁOWIK wprowadza
nas
w
mistrzowski
sposób
w świat gwiazd zmiennych
zaćmieniowych, ten szczególny typ gwiazd podwójnych.

ćmieniowe.

Lucjan Newelski
Jak zbudować
teleskop amatorski (3).
Poradnik obserwatora: Księżyc przez
lornetkę

(6).

Kronika: Sztuczne satelity i statki
kosmiczne - Międzynarodowy układ
w
sprawie pokojowej działalności
w Kosmosie - Zmienne "błyskowe"
w gromadach i asocjacjach gwiazd Luminescencja Merkurego.
Obserwacje: Zmienna zaćmieniowa
V505 Sgr - Obserwacje plam słone cz
nych.
Kronika PTMA: Wizyta przedstawiciela węgierskich miłośników astronomii.
Kalendarzyk historyczny: 2 marca
1840 r. zmarł Henryk Olbers - 6 marca 1787 r. urodził się Józef Fraunhofer.
Nowości wydawnicze.
Z korespondencji.
Kalendarzyk astronomiczny.
ZARZĄD GLÓWNY PTMA, Kraków,
Solskiego 30/8 tel. 538-92, konto PKO
I OM w Krakowie Nr 4-9-5227. Bi'uro
czynne od 8 do 15, w soboty do 13.
P r o w a d z i my s p r z e d a ż i wys y l k ę: M. Mazur - ATLAS NIEBA,
PZWS 1963, 80 zl, z wysyłką 90 zl;
J. Pagaczewski - NIEBO PRZEZ LORNETKĘ, PTMA 1947, 6 zl z wysyłką
7 zł; A. Rybarski TELESKOP
ZWIERCIADLANY W WYKONANIU
AMATORSKIM PZWS 1958, 3 zl, z wysyłką 4 zl; E. Rybka PRZESTRZEN
KOSMICZNA A CZLOWIEK, FAN
1966, 3 zl, z wysyłką 4 zl; A. Słowik,
M. Mazur - OBROTOWA MAPA NIEBA, P'I1MA 1965, 25 zl, z wysyłką 30 zl
(dla członków 5 zl zniżki).

Jak gdyby ilustracją tego
referatu jest krótkie sprawozdanie o obserwacjach
jednej z gwiazd zaćmienio
wych, dokonanych przez
grupę miłośników.

W kolejnym odcinku serii o budowie teleskopów
amatorskich LUCJAN NEWELSKI omawia jeden ze
sposobów oprawiania lusterka malego. W następ
nym odcinku omówiona bę
dzie trzecia, najlepsza wersja.
Nasza
sporą

Kronika

zawiera

garść informacji na
wydarzeń w dziedzi-

temat
nie badania Kosmosu: krótkie omówienie zasad mię
dzynarodowego ukladu w
sprawie "pokojowego podboju" Kosmosu OTaz wykaz
wystrzelonych do końca ub.
roku sztucznych cial niebieskich.
Z przyjemnością informujemy wszystkich milośników astronomii i czytelników Uranii, że Zarząd
Główny i Redakcja prowadzą pertraktacje z Państwo
wym Wydawnictwem "Wiedza Powszechna" w sprawie wydania
popularnej
encyklopedii
astronomicznej o objętości około 30 arkuszy. Prosimy o wypowiedzi lub sugestie.
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SŁOWIK

-

Kraków

GWIAZDY ZACMIENIOWE
Skrót referatu wyglaszonego na
Walnym Zjeździe Delegatów PTMA
w Chorzowie, 5 listopada 1966 r.

powiedz mi z kim przestajesz, a powiem Ci kim jesteś"; po'' rzekadla to okazuje się być słuszne również w świecie
gwiazd. Mianowicie posiadanie przez gwiazdę towarzysza, lub
mówiąc inaczej udział gwiazdy w fizycznym układzie podwójnym w fantastycznym stopniu zwiększa ilość możliwych do uzyskania informacji.
Nie bez powodu zainteresowanie astronomów gwiazdami podwójnymi od lat jest znaczne. Wykorzystując zależności klasycznej mechaniki nieba uzyskuje się od dawna informacje
o masach gwiazd i ich odległości, wyznaczając paralaksy dynamiczne. Te ostatnie są tym cenniejsze, że pozwalają zmierzyć
odległości obiektów zbyt oddalonych, by można było zaobserwować dla nich względnie dokładne paralaksy trygonometryczne.
Zainteresowanie to jest tym bardziej usprawiedliwione, że
występowanie gwiazd w postaci układów podwójnych (czy wielokrotnych) jest powszechne. Badania statystyczne wskazują na
fakt, że blisko polowa gwiazd uczestniczy w fizycznych ukła
dach wielokrotnych. Wg Michajłowa, na 257 gwiazd w odległości do 10 parseków od Słońca, przypada 45 układów podwójnych i 8 potrójnych, które obejmują sobą 440/o obserwowanych
w tym obszarze gwiazd.
Rozróżnia się układy wizualnie podwójne, gdy składniki daje
się rozdzielić zwykłymi metodami astrometrycznymi, oraz ukła
dy spektroskopowo podwójne, gdy o ich dwoistym charakterze
wnioskuje się na podstawie obserwacji widma. Gwiazdy zmienne
zaćmieniowe to szczególny, choć sądząc z ich ilości bynajmniej
nie wyjątkowy przypadek gwiazd podwójnych.
Zdarza się mianowicie, że płaszczyzna w której odbywa się
wzajemny ruch składników układu podwójnego jest tak zorientowana w przestrzeni, że obserwator na Ziemi ma możność zaobserwowania okresowego zjawiska zakrywania jednej gwiazdy
przez drugą. Nie mając możliwości oddzielnego zaobserwowania
składników, stwierdzi on jedynie spadek integralnej jasności
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układu w czasie zaćmienia. Trzeba tu wyrazrue podkreślić, że
generalnie rzecz biorąc nie mamy tu do czynienia ze zjawiskiem
rzeczywistych zmian ilości promieniowania wysyłanego przez
gwiazdy składowe, a jedynie spotykamy się ze zmniejszeniem
się obserwowanej jasności układu jako całości, wywołanym wzajemnym ekranowaniem się gwiazd.
W zależności od rozmiarów składników, rozmiarów orbity i jej
nachylenia względem promienia widzenia może wystąpić zakrycie o charakterze zaćmienia całkowitego, częściowego lub pierścieniowego składnika głównego przez towarzysza i na odwrót.
Mówimy wówczas o głównym i wtórnym minimum jasności.
Oczywistym jest, że w pewnych sytuacjach może wystąpić tylko
jedno minimum: główne.
Charakterystyczną cechą zmian jasności jest ich periodyczność. Pozwala to na skonstruowanie krzywej zmian jasności
przez superpozycję obserwacji wykonanych w czasie kilku kolejnych okresów. Obserwuje się trzy rodzaje krzywych zmian
blasku, które stały się podstawą tradycyjnej klasyfikacji gwiazd
zmiennych zaćmieniowych. Rozróżniamy więc gwiazdy zaćmie
niowe:
- typu BPer (Algola) - posiadające mniej więcej stały blask,
a jedynie w czasie zaćmień występują u nich wyraźne spadki
jasności (rys. 1),

Rys. l - Układ zaćmieniowy typu ~ Per. a) przypadek zaćmienia
cz~ściowego, b) w minimum głównym zaćmienie całkowite, w minimum wtórnym zaćmienie pierścieniowe. U dołu: uproszczone
krzywe zmian jasności

typu W UMa- zmienne krótkookresowe o periodach poniżej
l dnia, posiadające krzywą zmian jasności zbliżoną do kształ
tu sinusoidy. Minima główne przeplatają się z minimami
wtórnymi o zbliżonych amplitudach blasku,
typu B Lyr- podobnie jak u poprzednich, nie występuje na
krzywej faza stalego blasku; jasność ulega ciągłym zmianom. ·
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Spadki jasności w minimum głównym i wtórnym mogą się
znacznie różnić, a ogólnie okresy tych gwiazd są dłuższe
niż krótkookresowych typu W UMa (rys. 2).
Postać krzywej
będzie zależała od

zmian jasnosc1
takich czynników jak wzajemne rozmiary skład
ników, ich kształty, jasności, powierzchniowy rozkład jasności
i rozmiary orbity. Otrzymawszy
z obserwacji określoną krzywą
Rys. 2 - Schemat układu
zmian jasności można pokusić się
zaćmieniowego typu (3 Lyr.
U dołu: krzywa zmian jao rozwiązanie istotnego zagadniesności
nia: na podstawie krzywej wyznaczyć parametry orbity oraz skład
ników układu zaćmieniowego. I na tym właśnie polega zasadnicza wartość jaką dla astronomii przedstawiają gwiazdy zaćmieniowe.

Pewne informacje o tych gwiazdach można otrzymać już bez
szczegółowej analizy krzywej zmian blasku. Zdarza się bowiem,
że można przy pomocy spektroskopowych obserwacji prześle
dzić zanikanie zakrywanej gwiazdy za kolejnymi, coraz to gęst
szymi warstwami obszernej atmosfery zakrywającego składnika,
uzyskując wartościowe informacje o budowie atmosfery gwiazdy.
Aby krzywa zmian blasku mogła posłużyć do wyznaczenia
parametrów orbit i składników, musi być możliwie dokladnie
zaobserwowana. Dokładność obserwacji fotometrycznych wzrosła znacznie od czasu powszechnego zastosowania fotopowielaczy, a dalszemu jej wzrostowi stoi na przeszkodzie zjawisko
scyntylacji atmosferycznej, wywołujące błędy o wielkości do
omoo4 Jednak w optymalnych warunkach udaje się uzyskać
błąd poniżej 0~003 podczas gdy wizualne oceny jasności obarczone są błędem rzędu 0.1 wielkości gwiazdowej.
Nie wdając się w szczegóły różnych stosowanych metod,
można podać następujący schemat uzyskiwania informacji
o układzie zaćmieniowym.
N a podstawie czasu trwania poszczególnych faz zacm1enia,
charakteru zmian blasku, amplitudy zmian blasku oraz stosując
równania mechaniki nieba można wyznaczyć:
promienie gwiazd w stosunku do rozmiarów orbity,
stosunek mocy promieniowania gwiazd,
gęstości składników.
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Dysponując obserwacjami spektroskopowymi, które dają
prędkości orbitalne składników, można wyznaczyć rozmiary

orbit i promienie gwiazd w kilometrach oraz masy gwiazd
w gramach. Można więc mierzyć gwiazdy! A trzeba tu przypomnieć, że rozmiary gwiazd udało się dotychczas zaobserwować w sposób bezpośredni jedynie dla Słońca i kilku olbrzymów, metodą interferometru Michelsona.
Znając odległość układu otrzymujemy jasności składników
w absolutnych wielkościach gwiazdowych. Skojarzone z masami pozwalają na testowanie jednej z podstawowych w astrofizyce zależności jaką jest zależność masa - jasność. Można
również postawić problem odwrotnie: wychodząc ze wspomnianej zależności, wyznaczyć odległość. Otrzymujemy przyczynek
gwiazd zaćmieniowych do problemu wyznaczania odległości we
Wszechświecie.
Ciekawostkę może stanowić istnienie możliwości określenia
składu chemicznego gwiazd, składników układu zaćmieniowego.
Istnieje bowiem teoretyczna zależność funkcyjna pomiędzy
masą, jasnością, promieniem gwiazdy i zawartością w niej wodoru i helu. Znajomość trzech pierwszych wielkości pozwala
oznaczyć procentową zawartość w gwieździe tych podstawowych
składników chemicznych jakimi są wodór i hel.
Ażeby jednak móc "wydobyć" z układu zaćmieniowego możliwie dużo informacji trzeba przede wszystkim na podstawie
krzywej zmian jasności wyznaczyć możliwie dokładne elementy
orbit składników. Istnieje szereg metod, a bodaj najdoskonalszą,
obecnie szeroko stosowaną, jest metoda P i o t r o w s k i e g o-

K o p a l a. Powszechnie podkreśla się wkład naszego astronoma,
który jako pierwszy uwzględnił wagi z jakimi poszczególne czę
ści krzywej wyznaczają elementy orbity. Ma to zasadnicze znaczenie, jako że dysponuje się dużą ilością obserwacji ale względ
nie mało dokładnych. Mały błąd obserwacji fotometrycznych
okazuje się ibyć zbyt dużym przy wykorzystaniu tych obserwacji
do cel ów astrometrii.
Uzyskanie elementów orbity i parametrów składników jest
zagadnieniem bardzo skomplikowanym, nie tylko z powodu
istnienia wielu problemów rachunkowych, ale przede wszystkim
z powodu istnienia efektów ubocznych wpływających na prze~
bieg krzywej zmian jasności.
Przede wszystkim tarcze gwiazd nie są jednolicie jasne. Już
w XVII wieku zaobserwowano istnienie przyćmienia brzegowego Słońca. Tarcz innych gwiazd nie potrafimy bezpośrednio
zaobserwować, jednak fakt istnienia u nich przyćmienia brzego-
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wego daje o sobie znać wpływem na wygląd krzywej jasnosc1.
Wyznaczanie stopnia pociemnienia brzegowego jest obok wyznaczania rozmiarów gwiazd zasadniczą korzyścią wynoszoną
z obserwacji zmiennych zaćmieniowych, które są w tym wypadku podstawowym źródłem tych informacji. A warto podkreślić, że problem pociemnienia brzegowego jest bardzo istotny
w teorii budowy atmosfer gwiazd.
Składniki ciasnych układów podwójnych, jakimi są w znakomitej większości gwiazdy zaćmieniowe, charakteryzują się
kształtem często znacznie odbiegającym od kształtu kulistego.
W sytuacji gdy rozmiary orbity kilkakrotnie tylko przekraczają
rozmiary gwiazd, te ostatnie ulegają wskutek istnienia sił przypływowych deformacji, która w wyraźny sposób wpływa na
kształt krzywej jasności. W ten sposób tłumaczy się osobliwy
przebieg zmian jasności gwiazd zaćmieniowych typu B Lyr
i WUMa.
Dalej, orbity gwiazd są elipsami o nieokreślonej z góry ekscentryczności i orientacji w przestrzeni. Jeżeli dodamy do tego
inne efekty, jak np. oświetlenie jednego składnika przez drugi,
efekty pochłaniania światła w otoczce gazowej otaczającej układ,
czy istnienie oscylacji w gwieździe, nie mówiąc już o możli
wości rzeczywistych zmian jasności gwiazdy, nie może nas zdziwić fakt istnienia asymetrycznych krzywych jasności. (Traktując
zjawisko zaćmienia w sposób czysto geometryczny otrzymalibyśmy dokładną sy~etrię krzywej).
Wszystkie te efekty powodują znaczne skomplikowanie krzywej, ale z drugiej strony, wyodrębnione, stanowią prawdziwą
kopalnię informacji o gwieździe. By je móc należycie wykorzystać potrzebne jest dalsze doskonalenie metod obserwacyjnych,
zmierzające do zmniejszenia błędów obserwacji oraz doskonalenie metod obliczeniowych. Przykładem na to ostatnie może
być coraz szersze stosowanie elektronicznych maszyn liczących
oraz propozycja Kopala analizy nie zaobserwowanej krzywej
zmian blasku lecz jej transformaty fourierowskiej. Metoda,
znana elektronikom, polega na zastąpieniu zależności jasność czas przez funkcję amplituda - częstotliwość harmonicznych,
co pozwala na rozdzielenie "czystego" efektu zaćmienia i ubocznych efektów wynikających z bliskości wzajemnej składników.
Jednym z węzłowych zagadnień w dziedzinie gwiazd zmiennych zaćmieniowych jest zagadnienie zmian okresu. Stosunkowo
niewiele układów zaćmieniowych wykazuje ścisłą periodyczność.
Jednak i tu zwiększenie dokładności obserwacji oraz ich ilości
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zmian okresu o charakterze bądź
systematycznym, regularnym bądź nieregularnym i przypadkowym.
Przyczyn powodujących niestałość okresu można wyliczyć
wiele, jednak nie zawsze udaje się określić udział konkretnego
mechanizmu odpowiedzialnego za obserwowaną aperiodyczność.
Składniki układu zaćmieniowego posiadają rozmiary nie zaniedbywalne w stosunku do rozmiarów orbit, ulegają odkształce
niom, ich masa bywa niestała, co w sumie uniemożliwia traktowanie ich jako punktów materialnych, jak to czyni klasyczna
mechanika nieba. Dlatego też ta gałąź astronomii nie potrafi
wyjaśnić zadowalająco istniejącego problemu.
•
Zdecydowana większość przypadków zmian okresu nie posiada regularnego charakteru i gdy nawet udaje się dobrać do
obserwowanych zmian określone przyczyny, to ekstrapolacja
z reguły zawodzi. Istnieją jednak dwa przypadki gdy znamy
prawidłową interpretację zmian okresu. Pierwszy to ruch ukła
du zaćmieniowego dookoła trzeciego ciała. Wskutek okresowego
oddalania się i zbliżania układu do obserwatora wystąpi wydłu
żanie i skracanie się okresu o charakterze periodycznym.
Drugi, to przypadek ruchu linii apsydów (mówiąc poglądowo,
obrót całej orbity w swojej płaszczyźnie) obserwowany dla orbit
ekscentrycznych. Na krzywej jasności objawi się on periodycznym przesuwaniem się minimum wtórnego względem minimów
głównych. Przypadek ten jest o tyle interesujący, że pozwala
na sprawdzenie liczonych, teoretycznych modeli gwiazd. Mianowicie okres rotacji apsydów zależy od rozkładu gęstości materii
w gwieździe. Znając z obserwacji ten okres można określić rozkład gęstości jako wielkość obserwowaną i porównać ją z teoretycznym modelem gwiazdy. Jest to okoliczność wyjątkowo
atrakcyjna dla astrofizyków.
Spośród innych przyczyn zmian okresu trzeba wyróżnić utratę
masy przez układ, jak też przepływ materii pomiędzy gwiazdami- składnikami ciasnego układu podwójnego, jakimi są szczególnie gwiazdy zmienne typów BLyr i W UMa. W zależności od
charakteru przepływu materii może wystąpić skracanie się bądź
wydłużanie okresu. Za nieregularne zmiany okresu mogą być
odpowiedzialne nieregularności w przepływie materii.
Omawiane ostatnio zagadnienie uświadamia nam dobitnie fakt,
że układ zaćmieniowy w dzisiejszym pojęciu to skomplikowany
przypadek astrofizyczny, gdzie astronom ma do czynienia z asferycznymi gwiazdami, często dalekimi od stanu równowagi hydrostatycznej.
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LUCJAN NEWELSKI -

Warszawa

JAK ZBUDOWAC TELESKOP AMATORSKI (3)
OPRAWA LUSTERKA MALEGO (d. c.)

Wykonanie opisanej w poprzednim artykule oprawki lusterka, która jest częścią całej oprawy, może przysporzyć konstruktorom-amatorom pewnych trudności. Oprawka posiada
jedną lub dwie (zależnie od wariantu) rurki, dobrze do siebie
i do lusterka dopasowane. Brak umiejętności warsztatowych lub
obrabiarki, może stanowić poważną przeszkodę w ich wykonaniu. Dlatego,też w tym artykule będzie podany opis wykonania
oprawki bez użycia rurek. Opisana też będzie oprawka lusterka
okrągłego.
Na oś, podobnie

jak w drugiej wersji poprzedniego opisu, naciskamy taki sam wałeczek drewniany lub ze sztucznego tworzywa, ucięty pod kątem 45 stopni. Średnica wałeczka musi być

rozwinifciepTasl<ie (szablon)

T
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o 2-3 mm większa od długości malej osi eliptycznego lusterka.
Do waleczka przykręcamy wykonane z nierdzewnej blachy zaczepy lusterka. Kształt ich i sposób zamocowania pokazują
rys. l, 2, 3.
Lusterko swoją spodnią stroną opiera się na łebkach trzech
śrubek i jest do nich dociskane sprężystymi zaczepami (rys. 4).
Głębokością wkręcenia śrubki nr 3 ustalamy nachylenie lusterka
do osi oprawki pod kątem 45 stopni. Przed ostatecznym zamocowaniem lusterka wykonujemy ekranik. W tym celu na wałeczku
formujemy rurkę z mokrego brystolu. Okręcamy waleczek kilkakrotnie brystolem, podsmarowując jego warstwy klejem stolarskim. Obwiązujemy rurkę tasiemką, a po wyschnięciu zdejmujemy ją z wałeczka. Rurkę ucinamy pod kątem 45 stopni tak,
aby ekranik wystawał ok. 2 mm nad powierzchnię lusterka.
Trzeba uważać, aby nie zanieczyścić klejem wałeczka, gdyż po
wyschnięciu rurki nie będziemy mogli jej zdjąć. Rurkę-ekranik
malujemy czarnym tuszem. Mocujemy lusterko i nasuwamy
ekranik na wałeczek. Oprawkę z lusterkiem zakładamy do jarzma oprawy.
W przypadku oprawy lusterka okrągłego, takiego jakie stosuje się w systemie Cassegraina czy Gregory'ego, konstrukcja
całej oprawy niewiele się zmienia. Wspornik i jarzmo pozostają
te same, tylko pewnej zmianie ulega konstrukcja samej oprawki,
choć zasada konstrukcyjna pozostaje ta sama. Bez obawy szkody
dla konstrukcji można zmniejszyć szerokość szczeliny wewnątrz
wspornika do ok. l mm.
Dla konstruktora-amatora najbardziej przystępne będą trzy
wersje rozwiązania konstrukcyjnego, o różnym stopniu trudności wykonawczych. Dwie z nich opisuje niniejszy artykuł.
Pierwsza wersja jest modyfikacją oprawki lusterka eliptycznego.
Do jej wykonania potrzebna
jest cienkościenna rurka metalowa o średnicy około 0,10,2 mm większej od średnicy lusterka. Długość rurki ok. 30 mm.
Na krawędzi rurki wypiłowuje
my 3 sektory i robimy 3 przecięcia sprężynujące.
Powstale
wypustki zaginamy do środka
pod kątem 90 stopni (rys. 5 i 6).
Na oś naciskamy dość grubą
okrąglą płytkę z winiduru lub
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tekstolitu. Płytka ma taką śred
nicę, aby dość szczelnie pasowała do wnętrza rurki. Przy
brzegu płytki w trzech punktach
wkręcamy do końca trzy krótkie
śrubki. Na nich opierać się bę
dzie lusterko spodnią stroną
(rys. 7). Do rurki wsuwamy lusterko i płytkę z osią. Lusterko
lekko dociskamy i łączymy
płytkę z rurką śrubkami (rys. 8).
Oprawkę tak montujemy, żeby lusterko było podpierane
z góry i z dołu w tych samych miejscach. Po dopasowaniu
oprawkę rozbieramy i jeżeli jest rdzewna malujemy. Należy
również, jak poprzednio, wykonać ekranik. Kształt jego jest
cylindryczny. Wysokość wystawania nad powierzchnię lusterka
jest uwarunkowana konstrukcją systemu optycznego.
Do wykonania drugiej wersji oprawki rurka nie jest potrzebna.
Wykonujemy okrągłą płytkę o podobnej jak poprzednio grubości i średnicy 4 mm większej od średnicy małego lusterka D 2 •
Na obwodzie płytki wypiłowujemy 3 małe sektory. Na ·p rzedniej stronie płytki pod każdym sektorem wkręcamy do końca
krótką śrubkę (rys. 9). Następnie z mosiężnej blachy o grubości
1,5-2 mm formujemy 3 zaczepy (rys. 10). Wielkość h zaczepu
musi być ok. l mm większa od łącznej grubości płytki , łebka
śrubki podporowej i brzegowej partii lusterka. Szerokość zaczepu s musi być taka sama jak szerokość wyciętego sektora w płyt
ce. W każdym zaczepie wiercimy dwa otworki "a" i "b" o śred
nicy 2,4 mm. Następnie na kolejne sektory tylnej strony płytki,
kładziemy kolejne zaczepy i kierując się otworami "a" przewiercamy płytkę tym samym wiertłem (rys. 11). Otwory "a"
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w płytce i "b" w zaczepach gwintujemy gwintem M 3. Otwory
"a" w zaczepach rozwiercamy do średnicy 3 mm. W jednym
zaczepie otwór "a" vozpHowujemy do kształtu podłużnego
(rys. 10). W środku płytki wiercimy otwór i wciskamy weń ciasno oś (rys. 12). Srubkami mocującymi przykręcamy zaczepy l i 2.
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Na płytce kładziemy lusterko
przykręcamy zaczep trzeci do-

ciskając

lusterko z boku. Do
"b" w zaczepach,
wkręcamy
śrubki
dociskowe
M 3. Dokręcając je powodujemy
odginanie się zaczepów, a tym
samym dociśnięcie lusterka do
śrubek podporowych (rys. 13,
14, 15). We wszystkich wypadkach lusterko może być dociśnięte tylko na tyle, aby nie
miało luźnych przesunięć. Na
koniec wykonujemy cylindryczny ekranik.
otworów

.c"
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Przy budowie oprawki plaskiego lusterka newtonowskiego,
które jest eliptyczne w obrysie, należy pamiętać o jednym waż
nym szczególe konstrukcyjnym. Jak wynika z rysunku nr 16,
w układzie optycznym systemu Newtona, środek lusterka nie
leży na osi optycznej zwierciadła głównego. Środek ten jest
przesunięty o wielkość x w stronę przeciwną od okulara. Wielkość przesunięcia można obliczyć przy pomocy formuły:
X=

b =

długość małej

b (D-b)
4 (f -llJ

osi eliptycznego obrysu lusterka .

.f

_ffJ-s.16
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=

małych wartościach A (A
wielkość x jest niewielka
praktycznie można ją pominąć.
miarę wzrostu A przy danym D

Przy

= D/f),

i
W
i 11, wielkość x wzrasta i trzeba ją .B_ys./1 \ os
uwzględnić. Robimy to w ten sposób,
_gj_ s yme trii opr_a wki
że oś symetrii wałeczka czy płytkl
przesuwamy względem osi symetrii,
metalowej osi oprawki o wielkość x (rys. 17). Dla przykładu
podana jest tabelka opisująca wartość x dla lustra o średnicy
D = 150 mm przy 11 = 100 mm i fotograficznym polu widzenia
teleskopu równym jeden stopień. Wielkości te są typowe dla
instrumentów amatorskich tej klasy. Zagadnienie fotograficznego pola widzenia teleskopu i związanych z tym rozmiarów
małego lusterka, będzie omówione szczegółowo w jednym z następnych artykułów tej serii.
A

l: 4

l: 5

l: 6

1:7

1:8

1:9

l: 10

--b

l: 11

--33,6

31,2

. 1,9

1,4

30,2

30,4

31,1

32,3

33,4

35,4

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

- -X

l

Dla D = 150 mm, ó = 100 mm, 2ro = 1°. Wielkości b i x-w mm.

PORADNIK OBSERWATORA
ANDRZEJ M ARKS -

W a r szawa

KSIĘZYC

PRZEZ

LORNETKĘ

(6)

.

8,3 doby po nowiu Księżyc jest już po pierwszej kwadrze.
Uwidacznia się wtedy wiele efektownych kraterów. Rozpoczynając od widocznej górnej (północnej) części terminatora
wyróżniaj ą się wtedy następujące obiekty: M orz e Mrozu
(Mare Frigoris) wydłużone w kierunku równoleżnikowym o minimalnej s zerokości 70 km, G ó r y A l p y (Alps Montes) - pasmo górskie pomiędzy morzami Mrozu i Deszczów (Mare Imbrium) ; ciągnie się ono od krateru P l a t o (niewidoczny na
mapce ani na fotografii, pozostaje jeszcze w cieniu) do krateru

W
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C a s s i n i. Najwyższy jego wierzchołek ma wysokość 3540 metrów. Krater Cassini ma średnicę 58 km i szeroki ale niski wał.
Na dnie krateru znajduje się krater C a s s i n i- A o średnicy
13 km i mniejszy krater - C a s s i n i- B. Morze Mrozu połą
czone jest z Morzem Deszczów szeroką D o l i n ą w A l p a c h
(Alpine Valley) o długości 128 km. We wschodniej części Morza
Desz-czów widoczny jest odosobniony wierzchołek górski P i t o n
o wysokości 2100 m. Morze Deszczów stanowi wielką i bardzo
efektowną równinę na powierzchni Księżyca, mającą długość
w kierunku równoleżnikowym 1200 km, a południkowym 1100 km. Od wschodu jest ono ograniczone przez Góry K a uk a z (Caucasus Montes), oddzielające je od M orz a Ja s n oś c i (Mare Serenitatis). Najwyższy szczyt tych gór ma wysokość
6000 m. Tuż na zachód od tych gór znajduje się krater T h a et e t u s (średnica 26 km i wał o wysokości 2100 m). We wschodniej części Morza Deszczów wyróżniają się kratery: A u t o l yc u s o średnicy 38 km, z wałem wysokości 2700 km, Ar i s t i ll u s (56 km i 3300 m), A r c h i m e d e s (80 km i sZJeroki wał
o wysokości 1260 m, a miejscami nawet 2200 m oraz płaskie
dno). Na południe od tego krateru widoczne są Góry S p i t zb er g e n (Spitzbergen Montes) - niewielkie odosobnione pasmo na powierzchni Morza Deszczów. Od południo-wschodu morze to obramowane jest przez G ó r y A p e n i n y (Apenines
Montes), najefektowniejsze na bezpośrednio widocznej z Ziemi
części Księżyca. Najwyższy ich wierzchołek H u yge n s ma wysokość 5550 m. Na szkicu mamy zaznaczony w tym pasmie górskim krater C o n o n, mający średnicę 21 km. Na południe od Apeninów znajduje się niewielka równina nazwana
Z a t ok ą G o r ą c a (Sinus Aestuum). Na powierzchni znajdują,cego się na wschód od niej M orz a Oparów (Mare Vaporum) znajduje się efektowny krater M a n i l i u s, mający śred
nicę 40 km, otoczony jasnymi smugami i bardzo jasny w czasie
pełni, a na poludnie od niego znajduje się Bru z d a H y g in u s a (Hyginus Cleft), a jeszcze dalej na południe - kratery:
A g r i p p a o średnicy 45 km, z wałem o wysokości 2400 km
na zachodzie i 2100 m na wschodzie i krater G o d i n o śred
nicy 44 km. N a zachód od tych kraterów widoczny jest niewielki
ale efektowny krater T r i e s n e c k e r mający średnicę 22 km.
Na południe od niego znajduje się efektowna szczelina. Na poludnio-zachód od tego krateru znajduje się Z a t ok a ś rodkowa (Sinus Medii). Na północ od niej zaznaczone są na szkicu
dwa nie opisane kratery zachodzące na siebie, zachodni z nich -·
to krater P a 11 a s o średnicy 48 km z bardzo zniszczonym wa-
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łem. Tuż na północ od niego znajduje się zaznaczony na szkicu
{ale nie opisany) krater B o d e, a na wschód od niego - drugi
zaznaczony lecz nie opisany krater U ker t o średnicy 22 km.
Na południo-zachód od Zatoki Środkowej na samym terminatorze wyróżnia się niewielki krater M o s t i n g z wałem o wysokości 2100 m. Na południe od niego, na samym terminatorze,
widoczny jest krater F l a m m ar i o n, mający średnicę 74 km,
którego wał od strony północnej został zniszczony. Dalej wzdłuż
południowej części terminatora wyróżnia się niezbyt wielki lecz
wyraźnie widoczny krater H er s c h e l (średnica 45 km) przyległy do olbrzymiego krateru P t o l e m a e u s, mającego śred
nicę 144 km, wał o wysokości 2700 m i płaskie dno. Od wschodu
do tego krateru przylega nieco tylko mniejszy krater A l b at e g n i u s, mający średnicę 128 km i wał o wysokości 3000 do
4200 m. Na zachodniej części wału tego krateru znajduje się
krater Kle i n, a na północy jest do niego przyległy wielki,
ale bardzo zniszczony krater H i p p ar c h u s, mający średnicę
160 km i bardzo zniszczony wał o wysokości tylko 1200 m. We
wschodniej części tego krateru znajdują się dwa zaznaczone na
szkicu ale nie opisane kratery: H a 11 e y (południowy), mający
średnicę 33 km i wał o wysokości 2250 m i H o r r o c k s (pół
nocny), mający średnicę 31 km i wał o wysokości na zachodzie
2400 m, a w zachodniej części krateru Hipparchus znajdują się
dwa maleńkie kraterki zaznaczone na szkicu lecz nie opisane zachodni z nich to M u 11 e r. Na wschód od krateru Halley
widoczny jest krater H i n d, mający średnicę 26 km i dno zagłębione na 3000 m, a na północ od krateru Albategnius znajduje się krater P ar rot o średnicy 64 km, z wałem o wysokości 1500 m. Do krateru Ptolemaeus przylega słynny krater
A l p h o n s u s, w którym radziecki astrofizyk Kozyriew dostrzegł erupcję gazową. Krater ten ma średnicę 112 km, szeroki
wał o wysokości 2100 m i wielką górkę centralną. Na południo
zachód od tego krateru wyróżnia się krater A l p e t r a g i u s
mający ~rednicę 43 km, wał o wysokości 3600 m i wysoką na
1800 m górkę centralną. Od południo-wschodu do krateru tego
przylega krater Ar z a c h e l o średnicy 96 km, z wałem o wysokości 4050 m i z górką centralną o wysokości 1470 m. Od
wschodu do krateru tego przylega niewielki krater A r z ae h e 1- C. Na południe od krateru Arzachel na linii terminatora
widoczny jest krater T h e b i t, mający średnicę 48 km. W pół
nocno-zachodniej części jego wału znajduje się krater T h eb i t- A. Od południa do krateru T h e b i t przylega krater Purb a c h (średnica 121 km i wał o wysokości 2400 m). W północnej
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części wału tego krateru znajduje się krater P u r b a c h- G, od
wschodu do krateru Purbach przylega krater B l a n c h i n u s
mający średnicę 56 km, a do północno-zachodniej części tego
krateru - krater L a c a i l l e (nie zaznaczony na szkicu) mający średnicę 56 km. Do pólnocno-wschodniej części walu krateru Lacaille przylegają kratery: D e l a u n a y, dalej krater
F a y e i D o n a t i - nie zaznaczone na szkicu ale widoczne
na fotografii. Na zachód od krateru Purbach znajduje się słynna
Pro s t a ścian a (Rectus Murus)- uskok powierzchni Księ
życa mający długość około 96 km i wysokość 240 m. Na zachód
od niego znajduje się krater B i r t z wałem o wysokości
1800 m. Na południe od krateru Purbach (czyli "w dół" terminatora) wyróżnia się krater Re g i o m o n t a n u s z średnicą
128 km i walem o wysokości 2100 m. Na wschód od tego krateru
wyróżnia się krater W eJr n e r mający średnicę 72 km, wal
o wysokości 4500 m i centralną górkę o wysokości 1350 m. Na
południe od krateru Werner widoczny jest krater A l i a c e ns i s mający średnicę 83 km i wal o wysokości równej 4950 m
na zachodzie. Na południo-zachód od niego znajduje się krater
W a l t e r o średnicy 144 km, a jeszcze bardziej na poludniowozachód od niego - znajduje się krater L ex e l l o średnicy
63 km z wałem od północy zniszczonym. Na szkicu na zachód
od niego zaznaczony jest nie opisany krater - ma on nazwę
B a 11 (średnica 40 km, wał 1500 m i górka centralna 750 m).
Na północ od niego zaznaczony jest (lecz nie opisany) krater
H e 11, mający średnicę 32 km. Na południe od kraterów Walter
i Lexell (czyli "w dół" terminatora) znajduje się charakterystyczna grupa kraterów złożona z: S t 6 f l er - średnica
141 km - do którego od północno-zachodu przylega krater
F e r n e l i u s o średnicy 64 km, a do tego od północno-wscho
du przylega krater K a i s e r. Od zachodu do krateru Stofler
przylegają dwa wyróżniające się kratery: N a s i re d d i n (południowy) o średnicy 48 km i M i 11 e r (na północy) o średnicy
48 km. Krater Nasireddin nałożony jest na krater H u g g i n s
mający średnicę 67 km. Na zachód od tego krateru znajduje się
krater O r o n t i u s o średnicy 112 km, a na poludnie od niego - krater S a u s s u r e o średnicy 48 km i z wałem o wysokości 2400 m, a jeszcze bardziej na południe krater Pro ct o r przylegający od północy do wielkiego krateru M a g i n u s
o średnicy 175 km. Na wschód od tego olbrzymiego krateru wyróżnia się nieregularny jakby złożony z kilku kraterów krater L i c e t u s, mający średnicę 74 km, a na poludnie od
tej grupy kraterów w pobliżu południowego bieguna Księżyca,
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"u dołu" jego globu, wyrozma się krater M o re t u s mający
średnicę 120 km i wał o wysokości 2100 m. W okolicy jego widać
jeszcze wiele wyróżniających się kraterów i innych obiektów,
ale są one tak ze sobą splątane, że zorientowanie się w ich wzajemnym układzie jest trudne z przyczyn już opisanych w poprzednich odcinkach.

KRONIKA
Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od 1

października

do 31 grudnia 1966)

A. Sztuczne satelity:
l. Molnia-1 (4), ZSRR

start 20 października
perigeum 485 km, apogeum 39 700 km, nachylenie orbity do równika 64,9°, początkowy okres obiegu 11 godz. 53 min.
- aparatura do retransmisji programów telewizyjnych, dalekosiężnej
wielokanałowej łączności radiowej, układy orientacji i korekcji
orbity
- próbna eksploatacja dwustronnej łączności telewizyjnej, radiotelegraficznej i radiotelefonicznej.
2. Jantar-l, ZSRR
- październik 1966 r. (brak dokładnej daty)
- perigeum około 100 km, apogeum około 400 km
- silnik plazmowo-jonowy
- wypróbowanie sterowanego lotu w górnych warstwach atmosfery.
3. Agena i Gemini-12, USA
- start 11 listopada, wodowanie Gemini-12 na Atlantyku 15 listopada po 59 okrążeniach Ziemi w ciągu 92 godz. 35 min.
- orbita kołowa zmienna: 275 km, 280 km, 298 km
- Agena, ostatni człon rakiety, bezzałogowy, Gemini-12, kabina
z załogą: James A. Lovell i Edvin E. Aldrin
- 12 listopada fotografowanie zaćmienia Słońca i cienia Księżyca na
powierzchni Ziemi, następnie gwiazd i gwiazdozbiorów, 13 listopada
wyjście Aldrina z kabiny na 2 godz. 9 min., zlączenie Gemini-12
z Ageną przy pomocy 30 m liny, wykonanie szeregu czynności technicznych, wyjście łącznie z wychyleniem się z kabiny dla fotografowania trwało ogółem 4 godz. 37 min. rekord).)
4. ATS, USA
- wystrzelony 6 grudnia
- orbita synchroniczna o odległości 37 30 km, satelita umiejscowiony
jest nad Wyspą Bożego Narodzenia ( . Spokojny)
- masa 730 kg, posiada kamery telewiz ·ne do obserwacji meteorologicznych
- obserwacje stanu pogody na obszarze d Australii, Japonii i czę
ści Azji do USA i części Ameryki Po udniowej, zdjęcia obejmują
około 1 /3 powierzchni Ziemi.
-
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5. Kosmos, ZSRR
- satelity realizujące program badania przestrzeni kosmicznej
- w ciągu października, listopada i grudnia umieszczono na orbitach
wokół Ziemi 9 satelitów, od nr 129 do 137
- ogółem w r. 1966 wystrzelono 34 tych satelitów, od nr 104 do 137.
6. Niepowodzeniem zako!'lczyło się wystrzelenie w dniu 27 października
satelity telekomunikacyjnego EarZy Bird-II, USA, który nie wszedł
na planowaną orbitę synchroniczną .
B. Statki kosmiczne:
l. Łuna-12, ZSRR
- wystrzelona w kierunku Księżyca 22 paidziernika, weszła na orbitę
wokół Księżyca 25 października o 23 godz. 47 min. czasu moskiewskiego
- periselenium orbity 100 km, aposelenium 1740 km, czas biegu
3 godz. 25 min.
- kompleksowe badanie przestrzeni wokół Księżyca obejmujące rejestrację strumieni meteorów, natężenia promieniowania, dokonywanie i przekazywanie obrazów telewizyjnych powierzchni Księ
życa.

2. Lunar Orbiter-2, USA
- 6 listopada wystrzelony przy pomocy rakiety AtZas-Agena, 10 listopada wszedł na orbitę wokół Księżyca
- początkowa orbita: periselenium 200 km, aposelenium 1850 km, po
skorygowaniu w dniu 15 listopada: periselenium 50 km, aposelenium 1850 km
- masa 385 kg, zawiera aparaturę fotograficzną i przekaźnikową
- fotografowanie Księżyca wzdłuż równika i przekazywanie zdjęć,
pierwsze zdjęcia odebrano 18 listopada.
3. Łuna-13, ZSRR
- wystrzelona 21 grudnia, 24 grudnia o 21 godz. Ol min. czasu moskiewskiego wylądowała na Księżycu po 80 godz. lotu, na Oceanie
Burz
- badanie twardości gruntu przy pomocy specjalnych przyrządów,
dokonywanie i przekazywanie zdjęć powierzchni Księżyca, na których widoczne są szczegóły bliskie z odległości poniżej l metra.
Badania gruntu i zdjęcia potwierdzają brak pylu na Księżycu.
C. Eksperymenty:
3 listopada rakieta Titan-3 (USA) wyniosła ponad atmosferę kabinę
Gemini-B dla sprawdzenia wytrzymałości powloki termicznej. Po oddzieleniu się kabina opadła na Atlantyk.
Z tej samej rakiety oddzielił się zbiornik paliwa o kształcie załogowego
laboratorium MOL, będącego w projekcie, a następnie pojemnik z 3 satelitami telekomunikacyjnymi, które weszły na orbitę kolową o wysokości 296 km.
W Japonii wystrzelono 20 grudnia rakietę Lambda 4-S-2, która miała
umieścić na orbicie sztucznego satelitę. Zawiódł III człon rakiety i 26 kg
kapsula satelitarna spadła do morza.
SV -5d to eksperymentalna amerykańska rakieta ratownicza, o kształ
cie oszczepu długości 2 m i masie 400 kg. Wystrzelona 21 grudnia lotem
ślizgowym opadła na wody O. Spokojnego. Rakieta wyposażona jest
w specjalne urządzenia do chłodzenia powloki w czasie lotu przez atmosferę.
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D. Inne wydarzenia:

Od 10 do 15 października odbył się w Madrycie XVII Międzynarodowy
Kongres Astronautyczny z udziałem około 1000 uczonych i ekspertów
z 39 krajów. Główne problemy omawiane na Kongresie to: medycyna
kosmiczna, sztuczne satelity w telekomunikacji, wyniki 11 lotów kabin
Gemini, wyniki badań Księżyca przez Surveyor-1 i Lunar Orbiter-1, badania meteorologiczne w czasie lotów załogowych , regulacja prawna działalności w Kosmosie.
Do władz Międzynarodowej Federacji Astronautycznej wybrani zostali: przewodniczący - prof. L u i g i N a p o l i t a n o, wiceprzewodniczący : l) prof. L. 5 i e d o w (ZSRR), 2) prof. M. Lu n c (Polska), 3) prof.
W. P i ck er i n g (USA).
Następny Kongres ma się odbyć w r. 1967 w Belgradzie.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Międzynarodowy układ

w sprawie pokojowej

działalności

w Kosmosie

Trwające od szeregu miesięcy intensywne prace nad prawnym uregulowaniem działalności w Kosmosie zostały uwieńczone poważnym sukcesem w postaci rezolucji aprobującej zasady układu o działalności
państw w dziedzinie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej.
Rezolucja ta została wniesiona przez delegacje 41 państw do Komitetu
Folitycznego ONZ i ta m w dniu 17 grudnia 1966 r. jednomyślnie uchwalona. Z kolei w dniu 19 grudnia rezolucję uchwaliło jednomyślnie Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tak więc XXI sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
zakończona została bardzo optymistycznym akcentem o możliwości osią
gnięcia porozumienia i jednomyślności w sprawach dotyczących całego
globu ziemskiego.
Uchwalona rezolucja stanie się obowiązującym układem międzynaro
dowym po podpisaniu i ratyfikacji przez co najmniej 5 państw, w tym
obligatoryjnie przez USA. Wielką Brytanię i ZSRR. 1)
Podstawowe zasady układu głoszą, że:
- przestrzeń kosmiczna, a przede wszystkim Księżyc 1 mne ciała niebieskie nie mogą stać się własnością narodową, wyklucza się na ciałach niebieskich proklamowanie suwerennych praw państwowych,
stosowanie okupacji, wykorzystywanie i inne podobne środki,
- na orbitach wokół Ziemi, w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich nie wolno umieszczać ani instalować obiektów z bronią
nuklearną lub innymi środkami masowego zniszczenia,
- zabronione jest także tworzenie w przestrzeni kosmicznej i na ciałach
niebieskich baz wojskowych, fortyfikacji, umocnień oraz próby wszelkich rodzajów broni i manewry wojskowe.
Układ zezwala na:
- udział personelu wojskowego w badaniach naukowych o celach pokojowych,
- wykorzystywanie wszelkich urządzeń i środków technicznych dla pokojowych badań przestrzeni kosmicznej, Księżyca i innych ciał niebieskich.

') Podpisanie układu o pokojowym wykorzystaniu Kosmosu, przez przedstawicieli tych trzech mocarstw odbyło się w dniu 27 stycznia 1967 r. w Moskwie.
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Układ wreszcie zaleca szeroką współpracę międzynarodową, a szczególnie dopuszczenie innych państw-sygnatariuszy układu do obserwacji
obiektów kosmicznych umieszczanych w przestrzeni.
Dla uzupełnienia i rozwinięcia zasad współpracy międzynarodowej
wyrażonych w układzie, Zgromadzenie Ogólne ONZ zwróciło się do Komitetu do spraw wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej o dalsze kontynuowanie i przyspieszenie prac nad porozumieniami o odpowiedzialności za szkody wynikłe z wystrzeliwania obiektów kosmicznych oraz
o pomocy dla kosmonautów i statków kosmicznych w razie konieczności
lądowania na obcym terytorium lub jakiejkolwiek awarii w przestrzeni.

ALEKSANDER KUSNIERZ

Zmienne "błyskowe" w gromadach i asocjacjach gwiezdnych
W ostatnich latach odkryte zostały w gromadach i asocjacjach gwiazdy
zmienne o bardzo krótkim okresie zmian blasku i dlatego nazwano je
"gwiazdami błyskowymi" (flash stars). Widmo ich jest bardzo podobne
do widma gwiazd zmiennych typu UV Ceti. Wybuchają one nagle i nieperiodycznie, ~długość wybuchu trwa zaledwie od kilku minut do 3 godzin. Amplituda jasności jest zawsze największa w nadfiolecie, mniejsza
zaś w barwie niebieskiej, żółtej i czerwonej. Natomiast w podczerwieni
nie można zauważyć żadnych zmian, chociaż w nadfiolecie wzrost jasności wynosi aż 4-6 wielkości gwiazdowe. Tym właśnie gwiazdy te różnią
się od występujących w gromadach i asocjacjach gwiazd zmiennych typu
T Tau i RW Aur.
Według poglądu astronoma meksykańskiego
H ar o "gwiazdy bły
skowe" należą do rodziny gwiazd zmiennych typu T Tau, a właściwie są
następnym etapem w ich rozwoju. Można je bowiem zawsze znaleźć tam,
gdzie występuje grupa gwiazd typu T Tau. Przypuszcza on ponadto. że
nie wszystkie gwiazdy typu T Tau w danej gromadzie powstały w jednakowym czasie. Można jednak wyobrazić sobie dostatecznie starą gromadę gwiazd, w której minął już okres rozwoju gwiazd typu T Tau,
a nastąpił etap "gwiazd błyskowych". Przykładem mogą być Plejady,
gdzie obserwujemy kilka gwiazd zmiennych tego typu.
STANISLAW R. BRZOSTKIEWICZ

Luminescencja Merkurego

Przypuszcza się, że powierzchnia Merkurego jest bardzo podobna do
powierzchni Księżyca. Ma on ponadto bardzo rozrzedzoną atmosferę i dlatego do jego powierzchni bez większych przeszkód dochodzi krótkofalowe oraz korpuskularne promieniowanie Słońca. A zatem na powierzchni
planety podobnie jak na powierzchni Księżyca, może występować zjawisko luminescencji.
Za luminescencją na Merkurym przemawiają zmiany jasności pewnych
regionów jego powierzchni, które odkrył D. P. C r u i k s h a n k na podstawie obserwacji w latach 1958---1964. Podobne zmiany obserwował
wcześniej E. M. A n t o n i a d i lecz tłumaczył je rotacją planety. Tymczasem zmiany obserwowane przez Cruikshanka nie dadzą się w ten
sposób wyjaśnić, ponieważ zachodzą w krótkich i różnych odstępach
czasu (od kilku godzin do kilku dni).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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OBSERWACJE
Zmienna
Nocą z 2 na 3 sierpnia
Kółka Astronomicznego przy

zaćmieniowa

V505 Sgr

1965 r. uczestnicy turnusu obserwacyjnego

Liceum Ogólnokszta łcącym im. Ks. Elżbiety
w Szczecinku (Patrz Urania nr 12 z 1965 r .) obserwowali gwiazdę zaćmie
niową V505 Sgr.
W dniu tym miało wypaść minimum blasku, co wynika z elementów
podanych przez K. K. Kw e e (wg Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego):
d
d
d
Min JD = 2433 515, 3295-1 , 1828 7141 ·E = 2 438 975, 4639
Sześciu obserwatorów wykonało ogółem 66 obserwacji, z których wyznaczono minima indywidualne metodą kalkową. Tabelka podaje ilość
obserwacji, moment minimum, granicę błędu, oraz odskoki od efemerydy
(0-C) dla każdego z obserwatorów.
Ilo ść

Obserwator

l

Lech Barski
Feliks Hrehorowicz
Jerzy Lewandowski
Józef Mikulski
Janusz Samojlo
Mirosław Truskowski

o b serwacji

l

Mom e n t
min imum JD

Granic a

l + l

o-e

d

d

0,002
0,003
0,003
0,003
0,002
0,007

-0,013
-0,008
-0,o18
-0 ,018
-0 ,018
-0,007

błędu

2438975,451
455
446
446
446
457

15
7
9
13
15
7

JANUSZ SAMOJl.O

Obserwacje

dużych

grup plam

słonecznych

Z dniem 10 marca 1966 r. wznowiłem obserwacje plam słonecznych
nieuzbrojonym okiem przy użyciu filtru zielonego (poprzednie obserwacje
p. Urania nr 3/61 str. 85 i nr 6/62 str. 181).
Obserwacje te były niestety niezbyt systematyczne, tak że do końca
roku uzyskałem zaledwie 61 dni obserwacyjnych. W omawianym okresie
zaobserwowałem jedynie 3 grupy plam. Grupy te pod względem widoczności były raczej średnie. Poniżej podaję zestawienie wskaźników ilościowych wspomnianych grup.
Przypomnę tu, że wskaźnik zaplamienia J, odtwarzający stan zaplamienia widziany okiem nieuzbrojonym, określa wzór:
.

f

J = ...!_+J_+····+_!__= ~...!_
w1

w2

wf

.L_; w 1
1= 1

gdzie Wi - widoczność danej grupy, f - ilość grup plam dostrzegalnych
okiem nieuzbrojonym podczas jednej i tej samej obserwacji. Skala widoczności w przebiega od 1/2 (grupa wyjątkowo łatwo widoczna) do 7
(grupa sugestywnie chwilami widoczna).
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Data
1966

l

III. 19
20
21
22
23
31
IV. l
4
5

Widoczność

grupy wl

l

2

3

2,5
3
2,5
2,5
3

-

-

-

Wkaźnlk

zaplamlenia J

0,40
0,33
0,40
0,40
0,33
0,22
0,22
0,53
0,14

5
-

4,5
4,5
3
7

-

l

A oto "dni bez plam": 10, 25 i 27 marca, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 23, 25,
26, 27, 28, 29 i 30 kwietnia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 i 25 maja, l, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14 i 22 czerwca, l, 11, 12, 18, 20 i 27 lipca
oraz 27 i 28 grudnia 1966 r.
Warto tu dodać, że okolo 20 września ub.r. góral z Bukowiny Tatrzań
skiej, Ob. Jan Stokfisz, mówil mi że widział tego właśnie dnia o zachodzie plamę słoneczną golym okiem.
WŁODZIMIERZ JODŁOWSKI

KRONIKA PTMA
Wizyt a przed st awiciela

węgie r ski ch miłośników

14
rząd

'

'

\

t

.....-.l
GYORGY KULIN
Rys. Antoni Porębski

astronomii

października 1966 r. odwiedził
Główny PTMA prof. dr G y

Za-

or g y

Ku l i n - Dyrektor Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Budapeszcie.
W czasie przyjacielskiej rozmowy przeprowadzonej przy pomocy tłumacza
z Konsulatu Węgier w Krakowie - przez
wiceprezesa Zarządu Gl. PTMA mgr inż.
E d w a r d a S z e l i g i e w i c z a, i sekretarza M a c i e j a M a z u r a poinformowano szcze gółowo prof. dr Kulina o celach, zadaniach i środkach działania
PTMA. Z kolei prof. Kulin opowiedział
o pracy i działalności węgierskich milośników astronomii. Na Węgrzech amatorski ruch astronomiczny działa w ramach
stowarzyszenia będącego odpowiednikiem
naszego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. T owar zystwo to p osiada aktywn e oddziały w 30 miastach, z tego w 7 miastach
obserwatoria lud owe, m. in. b ardzo aktywne
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Obserwatorium Ludowe w Miscole przy tamtejszej hucie. W Obserwatorium tym wykonuje się liczne reflektory systemu Newtona. Obecnie
jest nawet w projekcie wykonanie reflektora o średnicy 700 mm. Ponadto
wiele szkół typu licealnego prowadzi akcje budowania przez młodzież
lunet ze szkieł okularowych i małych reflektorów. Akcje te dają dobre
wyniki. Prof. dr Kulin pokazywał liczne zdjęcia szkolnych wystaw astronomicznych, na których głównymi eksponatami były lunety i reflektory
wykonane przez młodzież , obok licznych plansz poglądowych.
Towarzystwo wydaje dwumiesięcznik "FOLD es l:G" (Ziemia i niebo).
Czasopismo to jest jakgdyby połączeniem naszej Uranii ze znanym miesięcznikiem Poznaj Swiat. Każdy zeszyt zawiera około 1 /3 objętości wiadomości astronomicznych i astronautycznych, pozostała część to głównie
geografia, a ponadto geofizyka i geologia.
Towarzystwo prowadzi żywą działalność popularyzatorską w postaci
odczytów i pokazów nieba w obserwatoriach ludowych. Rocznie wykonuje się około 2500 odczytów. Wynagrodzenia za te odczyty pokrywane
są z dochodów ze wstępów, a także z opłat zakładów pracy za imprezy
urządzane dla pracowników.
Na zakończenie przyjacielskiej i serdecznej rozmowy wręczono prof.
dr Kulinowi wydawnictwa PTMA wzamian za co w kilka dni później
Zarząd Gł. PTMA otrzymał przesyłkę zawierającą kilka egzemplarzy
"FOLD es EG".
Na podstawie .notatek ANTONIEGO
KUSNIERZ.

PORĘBSKIEGO

opracowal ALEKSANDER

KALENDARZYK HISTORYCZNY
2 marca 1840 r.

zmarł

Henryk Olbers

H e i n r i c h W i l h e l m M a t h i a s O l b e r s urodził się 11 paź
dziernika 1758 r. w Arbergen w pobliżu Bremy, gdzie ojciec jego był
pastorem. W r. 1780 ukończył studia medyczne w Getyndze i następnie
objął praktykę lekarską w Bremie. Medycyna interesowała go bardzo,
dowodem czego jest nagroda za rozprawę o chorobach skórnych, którą
otrzymał od cesarza Napoleona I w r . 1811. Jednak więcej jeszcze interesowała go astronomia, zwłaszcza astronomia kometarna. W r. 1820
wycofał się z praktyki lekarskiej i wtedy mógł już całkowicie poświęcić
się ulubionej nauce. Zmarł w Bremie w wieku 82 lat.
Olbers odkrył sześć komet, z których jedna okazała się periodyczna
(z r. 1815) i dziś nosi jego nazwisko. Kometa ta okrąża Słońce w ciągu
72,7 lat. Wyznaczył też pozycje wielu komet na niebie oraz obliczył ich
orbity. Poza kometami zajmował się również planetoidami, których sam
odkrył dwie (Pallas i Vesta) oraz odszukał zagubioną przez G. Piazzi 'ego
planetoidę Ceres.
Trwałą pamiątką po wybitnym astronomie-samouku jest rozprawa
pt. Vber die Zeichteste und bequemste Methode die Bahn eines Cometen
zu berechnen, wydana w r. 1797 w Weimarze. Natomiast zbiorowe wydanie jego prac obejmuje trzy tomy, lecz ukazało się dopiero w latach
1894-1895. Dodać wreszcie należy, że miał on wielu uczniów, do których
zalicza się także sławny F. W. B e s s e l (1784-1846).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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6 marca 1787 r. urodził się Józef Fraunhofer
F r a u n h o f er urodził się w Straubinge w Bawarii. Ojciec jego, z zawodu majster szklarski, chciał również syna przysposobić do tego rzemiosła. Kiedy w 11 roku życia utracił rodziców, dostal się pod opiekę
P. Weinsenbergera, właściciela warsztatu szklarskiego, w którym wykonywano także szkła optyczne. Mając 19 lat rozpoczął praktykę w oddziale
optycznym Monachijskiego Instytutu Mechaniczno-Matematycznego, założonego w latach 1802-1804 i podlegającego zarządowi firmy G. Reichenbach.
G. Re i c h e n b a c h, były oficer artylerii, zaslynąl później jako zdolny
konstruktor instrumentów pomiarowych szczególnie geodezyjnych.
Pracę w Instytucie rozpoczął Fraunhofer pod kierunkiem szwajcarskiego
mistrza budowy teleskopów - P. G i n a n a. Mając 20 lat został oficjalnie optykiem Instytutu.
W r. 1802 angielski chemik F. J. H. W o 11 a s t o n zauważył na tle
barwnego widma Słońca szereg ciemnych prążków, których położenie
wzajemne pozostawało stale, niezależnie od konstrukcji i właściwości
przyrządu rozszczepiającego światło. Dwanaście lat później zjawiskiem
tym zainteresował się Fraunhofer. Przy użyciu własnej konstrukcji spektrografu wykrył około 700 ciemnych linii w widmie słonecznym. Rysuje
ich pierwszą mapkę i stwierdza, że tworzą one osiem charakterystycznych skupień, które oznaczył kolejno literami A, B, C, D, E, F, G i H,
poczynając od czerwonego krańca widma. Fraunhofer stwierdził również,
że w widmach gwiazd występują podobne linie.
·
Od Fraunhofera rozpoczyna się epoka refraktorów, które w drugiej
polowie XIX wieku praktycznie wyeliminowały reflektory. Fraunhofer
konstruował obiektywy dwusoczewkowe i achromatyczne, dzięki którym
można bylo osiągać duże powiększenia, rzędu 700 X .
Refraktory Fraunhofera osadzone były na montażu paralaktycznym,
a do prowadzenia lunety zastosował napęd mechaniczny. Pierwszy obiektyw 18 cm achromatyczny wykonał w r. 1812 dla Obserwatorium Astronomicznego w Neapolu. Dalsze trzy refraktory o średnicy 23 cm wykonał
w r. 1818 dla rosyjskich obserwatoriów w Dorpacie, Kijowie i w Kazaniu.
Dla Obserwatorium w Moskwie wykonał refraktor o średnicy 27 cm,
dla Pułkowa dwa, o średnicy 18 i 38 cm. Refraktor dorpacki używał
W. S t r u v e do obserwacji gwiazd podwójnych i nim, jako jeden
z pierwszych w dziejach astronomii, wyznaczył w r. 1836 z dużą dokład
nością paralaksę Wegi w gwiazdozbiorze Lutni.
Fraunhofer skonstruował także refraktor-heliometr o ogniskowej 2,6 m
przeznaczony do mierzenia średnicy Słońca. Heliometr ustawiono
w Obserwatorium w Królewcu, gdzie służył znanemu niemieckiemu
astronomowi F. W. B e s s e l o w i m. in. do wyznaczenia w r. 1837 paralaksy słabej gwiazdy podwójnej 61 Cygni. Astronom F. W. A. Ar g e1 a n d er posługiwal się również instrumentem Fraunhofera, 9 cm szukaczem komet, który okazał się znakomitym instrumentem do badania
jasności gwiazd zmiennych, jak i do prac związanych z katalogowaniem
gwiazd. Argelander ułożył atlas i katalog 324 198 gwiazd pólnocnego nieba
aż do 9,5 wielkości gwiazdowej (tzw. Bonner Durchmusterung).
Zamierzał jeszcze zbudować obiektyw o średnicy 30 cm dla Obserwatorium Bogenhausena w Monachium, a nawet obiektyw o średnicy 100 cm,
jednak tego śmiałego - jak na owe czasy - porywu nie zdołał doprowadzić do końca. Zmarł 7 czerwca 1826 r. w wieku 39 lat. Na nagrobku
umieszczono napis Approximavit Sidera - "zbliżył gwiazdy".
JERZY

UŁANOWICZ
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NOWOSCI WYDAWNICZE
E. M. Rogers - ASTRONOMIA. ROZWOJ TEORII ASTRONOMICZNYCH. PWN, Warszawa 1966, str. 347, cena zł 20.Książka ta stanowi II część obszernej pracy pod wspólnym tytułem
"Fizyka dla dociekliwych", obejmującej części :
I - Materia, ruch i sila.
III - Cząsteczki i energia.
IV - Elektryczność i magnetyzm.
V - Fizyka jądrowa i atomowa.
Całość, jak podaje notka od wydawnictwa "to bardzo oryginalny
rodzaj podręcznika fizyki. Jest on przeznaczony przede wszystkim (jako
interesująca lektura uzupełniająca) dla wszystkich uczniów starszych klas
liceów ogólnokształcących i średnich zawodowych, jak również dla studentów prawie wszystkich wydziałów przyrodniczych, humanistycznych,
a zwłaszcza dla słuchaczy kursów zaocznych".
Interesująca amatorów wiedzy o niebie i jej rozwoju część II, w tłu
maczeniu Marcina Kubiaka, omawia dzieje astronomii od czasów najdawniejszych do Izaaka Newtona. Główny motyw, przewijający się przez
książkę to historyczny rozwój poglądów na Układ Słoneczny.
Dzieje astronomii są równolegle do dziejów cywilizacji ludzkiej. Nie
znamy dziedziny wiedzy wcześniejszej lub równej wiekiem astronomii.
Z tego faktu wychodzą wszyscy historycy astronomii. Tak samo E. M.
Rogers rozpoczyna od przedhistorycznych początków astronomii, przechodząc kolejno astronomię pierwszych cywilizacji i okres jej bujnego rozkwitu w starożytnej Grecji. Po Ptolemeuszu następuje zahamowanie rozwoju astronomii, zastój trwający do czasów Odrodzenia. Autor pomija
ten okres przechodząc od razu do Kopernika, a następnie Tychona Brahe,
Kepiera i Galileusza. W zakończeniu podane są dzieje genialnego odkrycia Newtona. Dzieje odkryć astronomicznych uzupełniają liczne opisy
powstałych na tle tych odkryć hipotez, teorii i sporów filozoficznych.
Całość, jak pisze autor "ma na przykładzie astronomii pokazać rozwój
i znaczenie teorii naukowych". Cel ten autor w zupełności osiągnął. Na
wyróżnienie zasługuje nader przystępne ujęcie trudnych nieraz problemów. Książka jest bogato ilustrowana przejrzystymi rysunkami i schematami.
Paul W. MerrUI - CHEMIA KOSMOSU. PWN, Warszawa 1966 (Bibl.
"Omega"), str. 153, cena zł 10. Badania składu chemicznego odległych ciał niebieskich są doskonałą
ilustracją tego, jak szybko i całkowicie odpadają niektóre kategoryczne
stwierdzenia, nieopatrznie wypowiedziane. Ponad sto lat temu filozof
August Comte twierdził, że skład chemiczny gwiazd pozostanie na zawsze
poza zasięgiem wiedzy ludzkiej. Tymczasem już w r. 1859 odkrycie metod
analizy widmowej przez Kirchhoffa i Bunsena stało się początkiem nowej gałęzi astronomii. Wytężona praca wielu naukowców w ciągu minionego wieku, odsłoniła niemal całkowicie chemiczne tajniki Wszechświa
ta, a co najważniejsze pozwoliła na stwierdzenie jego materialnej jedności, mimo znacznych nieraz różnic w strukturze i stanie fizycznym.
P. W. Merrill, profesor amerykańskich uniwersytetów i członek wielu
towarzystw naukowych daje w swej książce przegląd historyczny badań
i chemiczne podstawy wiedzy o Wszechświecie. W dalszym ciągu prze-
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chodzi do chemicznego przeglądu Wszechświata, z podziałem na Układ
gwiazdy, mgławice i galaktyki. W zakończeniu rozpatruje
problemy chemicznej i fizycznej ewolucji materii. Klasyczne metody badawcze chemii Kosmosu uzupełnione są rozdziałem o wynikach badań
przy pomocy rakiet i sztucznych satelitów. Tekst bogato ilustrowany fotografiami, rysunkami i wykresami.
Słoneczny,

ALEKSANDER KUSNIERZ

Z KORESPONDENCJI
Obserwacje astronomiczne w obozie harcerskim
P. Z b i g n i e w P a pro t n y (Gliwice, ul. Jaskółcza 17) prosi o zamieszczenie w Uranii podziękowania dla Planetarium Śląskiego, w szczególności dla dyrektora prof. dr Józefa S a ł a b u n a, dyrektora mgr Marii
P a ń k ó w oraz mgra A. K l i m k a i mgra A. P o l t a, za umożliwie
nie przeprowadzenia programu obserwacyjnego na obozie letnim, zorgaruizowanym przez Szczep Harcerski im. Orląt śląskich w dniach 25. VII
18.VIII.1966 w Rybniku.
Pornoc Planetarium polegała - jak wynika z listu - na wypożyczeniu
refraktora o ogniskowej 120 cm, lunetki typu AT-l, szeregu drobniejszych
przyrządów i pomocy w postaci filmów, przezroczy itd., a przede wszystkim na wygłoszeniu szeregu pogadanek i pomocy w organizacji programu obserrwacyjnego (Słońce, gwiazdy zmienne, meteory).
Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych w tym okresie, udało
się zrealizować program w 800/o, za największy sukces jednak uważa
Autor listu - rezultaty naJtury pedagogicznej i popularyzatorskiej.
Autor wyraża również podziękowanie komendantowi obozu mgr
Z y g m u n t o w i K a l i s z o w i i oraz druhnie A n n i e B u c h n e r.
REDAKCJA

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

W

G. SITARSKI

MARZEC 1967

połowie miesiąca rankiem, nisko nad wschodnim horyzontem można za pomocą lunety próbować odszukać M e rk u re g o, który wschodzi na krótko przed Słońcem jako gwiazda około +l wielkości. Warunki obserwacji są jednak niedogodne i planeta jest w tym miesiącu praktycznie niewidoczna.
Natomiast wieczorem nad zachodnim horyzontem świeci pięk
nym blaskiem W e n u s, widoczna jako jasna gwiazda około
-3.4 wielkości.
M a r s i J o w i s z widoczne są prawie całą noc. Marsa odnajdziemy jako czerwoną gwiazdę około -0.5 wielkości w gwiazdozbiorze Panny (planeta zbliża się teraz do Ziemi i blask jej
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ciągle
kości

wzrasta), natomiast Jowisz świeci jak gwiazda -2 wielna granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Raka. S a t urn
przebywa na niebie zbyt blisko Słońca i jest już w tym miesiącu
praktycznie niewidoczny.
Uran widoczny jest przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny. N e p t u n a odnajdziemy przez lunetę po
pólnocy w gwiazdozbiorze W agi. P l u t o n, w gwiazdozbiorze
Lwa, dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy.
Prawie całą noc widoczne są też dwie z czterech największych
i najjaśniejszych planetoid: Cer e s około 8 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt i Woźnicy oraz J u n o
około 9.5 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Raka i Psa

Małego.

2h4d Neptun w złączeniu z Księżycem.
2/3d o Oh2lm obserwujemy początek zakrycia l

księżyca Jowisza przez
tarczę planety. Koniec zaćmienia nastąpi nad ranem o 3h35m, kiedy to
księżyc l pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej promieniowi tarczy od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą).

3/4d Dwa księżyce Jowisza i ich cienie wędrują na tle tarczy planety.
O 2lh33m rozpoczyna przejście księżyc l, a o 22h29m na tarczy Jowisza
pojawia się cień tego księżyca. O 23h44m rozpoczyna swoje przejście
księżyc 2. Księżyc l i jego cień k01'J.czą swą wędrówkę na tle tarczy planety kolejno o 23h49m i o Oh45m. Cień księżyca 2 ukazuje się na tarczy
Jowisza dopiero o lh39m. Sam księżyc 2 kończy przejście o 2h38m, a jego
cień widoczny jest na tarczy planety do 4h33m.
4d9h Dolne zlączenie Merkurego ze Słońcem. Wieczorem w pobliżu
Jowisza dostrzegamy brak jego l księżyca, który przechodzi za tarczą
planety. Koniec zaćmienia tego księżyca obserwujemy o 22h3m.
5/6d Tej nocy obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie księ
życów Jowisza. Po zachodzie Słońca dostrzeżemy na tarczy Jowisza cień
jego l księżyca; plamka cienia widoczna jest do 19hl3m. W tym czasie
2 księżyc Jowisza jest niewidoczny, bo przechodzi za tarczą, a potem
przez strefę cienia planety; koniec zaćmienia tego księżyca obserwujemy
o 22h57m. Tymczasem do brzegu tarczy planety zbliżył się księżyc 3
i przechodzi na jej tle od 22h59m do 2h3lm. Do brzegu tarczy zbliża się
też księżyc 4, rozpoczyna swoje przejście o 2h50m i wędruje na jej tle
aż do rana. W tym samym czasie (od 2h54m) na tle tarczy Jowisza widoczna jest też plamka cienia księżyca 3.
8d20h Mars nieruchomy w rektascensji.
9d23h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
9/ lOd Wieczorem obserwujemy koniec zaćmienia 3 księżyca Jowisza.
Księżyc ten pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej prawie
średnicy tarczy od jej prawego brzegu (w lunecie odwracającej) o 20h35m.
O 2hlOm obserwujemy też początek zakrycia l księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
10/ lld Księżyc l i 2 oraz ich cienie przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Księżyc l rozpoczyna przejście o 23h22m, a jego cień o Oh23m. O lh38m
księżyc l kończy przejście, natomiast jego cień widoczny jest do 2h39m.
Foczątek przejścia księżyca 2 obserwujemy o 2h9m, a jego cienia o 4hl7m.
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lld

Księżyc

zakrycie przez

l Jowisza niewidoczny jest od 20h37m (nastąpi wtedy jego
tarczę planety) do 23h5Sm, czyli do momentu końca jego

zaćmienia.

12/13d Wieczorem na tarczy Jowisza

widać plamkę cienia jego l księ
natomiast sam księżyc jest niewidoczny na ile tarczy planety i ukazuje się o 2Qh5m. O 20h33m obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowisza
przez tarczę planety. O 21h33m obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowisza
przez tarczę planety. O 2lham cień księżyca l opuszcza tarczę planety.
O lh32m obserwujemy koniec zaćmienia księżyca 2, a o 2h34m zobaczymy
jeszcze początek przejścia księżyca 3.
13d o 18h Uran w przeciwstawieniu ze Słońcem, a o 22h Wenus w złą
czeniu z Księżycem (tego wieczora nad zachodnim horyzontem widzimy
sierp Księżyca w pięknej konfiguracji z Gwiazdą Wieczorną). W Foludniowej Ameryce widoczne będzie nawet zakrycie Wenus przez tarczę
życa,

Księżyca .

14d Wieczorem do 20h2Sm na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego
2 księżyca. Tego wieczora obserwujemy też zaćmienie 4 księżyca Jowisza: początek o 19h59m, koniec o 24h34m; całe zjawisko przebiega w znacznej odległości od prawego brzegu planety.
16dl7h Merkury nieruchomy w rektascensji. Wieczorem obserwujemy
koniec zakrycia (o 20h2m) i przebieg zaćmienia 3 księżyca Jowisza (początek o 20h59m, koniec o 24h35m).
17/ 18d Fo północy księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Foczątek przejścia księżyca obserwujemy o lhl2m, a jego cienia
o 2hlam.
18/19d o 22h2Sm

nastąpi początek zakrycia l księżyca Jowisza przez
planety. Od tej chwili księżyc ten będzie niewidoczny aż do momentu końca jego zaćmienia o lh54m.
19d od 20h47m do 23h3m na tle tarczy Jowisza wędruje cień jego
l księżyca. Tego wieczora obserwujemy też koniec przejścia samego księ
życa l na tle tarczy planety (o 2lh55m) i początek zakrycia 2 księżyca

tarczę

(o 22h5Sm).

2Qd2Qh23m Koniec zaćmienia l księżyca Jowisza.
2ld o 8h niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem. O 8h37m
wstępuje

Słońce

w znak Barana, jego długość ekliptyczna i rektascensja wynosi
wówczas 0°; mamy początek wiosny astronomicznej. O lOh Jowisz nieruchomy w rektascensji. Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak
jego 2 księżyca, który przechodzi właśnie na tle tarczy planety, natomiast
widoczny jest cień tego księżyca (od 2Qhl3m). Księżyc 2 kończy przejście
i ukazuje się o 20h44m, a jego cień widoczny jest na tarczy planety do
23h6m. O 23h48m heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1519 rotacji Słońca wg Carringtona.
22d Wieczorem w pobliżu Jowisza nie widać jego 4 księżyca . Księżyc
ten przechodzi na tle tarczy planety i ukaże się dopiero o 23hl6m.
23d2Qh Saturn w złączeniu ze Słońcem.
23/24d Obserwujemy zakrycie {początek o 2Qhllm, koniec o 23h45m)
oraz początek zaćmienia (o Qh58m) 3 księżyca Jowisza.
25d6h Złączenie Urana z Księżycem. O 24hl9m początek zakrycia l księ
życa Jowisza przez tarczę planety.
26/27d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc l
rozpoczyna przejście o 2lh30m, jego cień o 22h42m; księżyc l kończy swą
wędrówkę na tle tarczy planety o 23h46m, a jego cień o Qh5Sm. Tej nocy
o lh26m obserwujemy też początek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
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27d22h19m Obserwujemy koniec zacm1enia l księżyca Jowisza. O 23h
Mars znajdzie się w złączeniu z Księżycem w odległości 2°.
28/ 29d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2
rozpoczyna przejście o 20h22m, a jego cień o 22h50m; księżyc kończy
przejście o 23h14m, a jego cień o lh43m.
29d13h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
30/31d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak księżyca 2,
który ukryty jest właśnie w cieniu planety, natomiast księżyce 3 i 4 zbliżają się do lewego brzegu tarczy Jowisza (patrząc przez lunetę odwracającą) . Obserwujemy kolejno: o 20hOm koniec zaćmienia 2 księżyca,
o 23h58m koniec zaćmienia 2 księżyca, o 23h58m początek zakrycia księ
życa 3 i o 2hl6m początek zakrycia księżyca 4.
31d17h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca
(w odległości 28°). Pomimo to warunki obserwacji Merkurego rankiem
nad wschodnim horyzontem nie są zbyt dogodne.
M i n i m a A l g o l a (beta Perseusza) : marzec ld20h20m, 16d4h25m,
19dlh10m, 21d22hOm, 24d18h55ffi.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.

są

w czasie

środkowo-europej

ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET

e n u s

W

D a ta
1967

l od

Słońca

j.

a. mlnkm

0.724
0.723
0.721
0.720
0.719

II 21
III 3
13
23
IV 2

l

108.3
108.1
107.9
107.7
107.6

M

od Ziemi
j.

l od

a. mlnkm j.

1.492
1.449
1.401
1.348
1.291

223.3
216.7
209.5
201.7
193.1

Słońca

ar s

l

od Ziemi

a. mlnkm j.

1.650
1.644
1.637
1.630
1.621

246.8
246.0
244.9
243.8
242.5

a. mlnkm

0.917
0.831
0.754
0.690
0.641

137.2
124.3
112.8
103.2
95 .9

DANE DLA OBSERWATOROW SLORCA
(na 13h c z asu środlc.-europ.)

Data
1967

l

p

o

-21.55
-22.05
--22.52
-22.96
-23.38
-23.76
-24.13
-24.47

III l
3
5
7
9
11
13
15
P tarczy

Bo
o
-7.22
-7.24
-7.25
-7.25
-7.24
-7.22
-7.20
-7.16

l
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o
269.54
243.19
216.85
190.50
164.14
137.79
111.44
85.08

l Data
1967 l
III 17
19
21
23
25
27
29
31

p

o
-24.78
-25.06
-25.32
-25.55
-25.74
-25.92
-26.06
-26.18

l

Bo
o
-7.12
-7.06
-7.00
-6.94
-6.86
-6.78
-6.68
-6.58

odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
na wschód, - na zachód);
heliografiezna szerokość i długość środka tarczy.

kąt

(+

B0, L9

l

l

Lo
o
58.72
32.35
5.99
339.62
313.24
286.87
260.49
234.10

wierzchołka
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PLANETY I PLANETOIDY

lh czasu

Data

środk.-europ.

1967

MERKURY
o
hm

h m

2

23
22
22
22

12
IV

22
l

Warszawa

00
28
29
59

-2.4
-6.9
-9.4
-8.3

hm

6 11
5 23
4 58
4 43

17 45
16 09
15 18
15 13

miesiąca można próboposzukiwać go rankiem ninad wschodnim horyzontem
(około +1 wielk. gwiazd.).
MARS

W polowie

wać

14 06
14 07
14 03
13 54

2

12
IV

22
l

-10.1
-10.2
- 9.8
- 9.1

Widoczny
czerwona
wielkości

2156
2117
20 33
19 40

811
7 32
6 51
6 07

prawie całą noc jako
gwiazda
około
-0.5
w gwiazdozbiorze Panny.
SATURN

III

21
22
IV 11

oO03
12

l -2.0
l
-1.0

O 21

-0.1

7 12
5 57
4 41

1

18 50
17 45
16 39

l wsch. l

a
hm

o

+ 2.2
+
7.3
+12.2

o 29

114
l 59
2 45

+16.6

-l~ 09
-17 06

1

h

l

+21.7
+21.8
+21.8
+2u

5 34.3
5 41.9
5 51.9
603.7
617.2

l

12 42
11 59
1120
10 41

4 51
4 10

3 31

2 53
Widoczny prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Raka (około -2 w!elk. gwiazd.).
URAN
6 53
11 35
+3.6 118 13

11 32
11 29

l +3.9
+4.2

16 50
15 25

l

5 32
411

j wpo ludni!~!_

a

-17 00

m

+2s 51
+29 03
+2913
+2919
+2921

h

m

s

4 25
3 05

11 45 42
11 43 46

135

11 41 54

PLANETOIDA l CERES

2
12
22
IV l
11

h m
1937
20 09
20 42
2113

PLUTON

Widoczny po pólnocy w gwiazdozbiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.).

III

l

JOWISZ

7 48
7 46
7 46
7 47

NEPTUN
h m
15 29.7
15 29.0
15 27.6

h m
716
6 55
6 34
614

zach.

Swiec! pięknym blaskiem nad zachodnim horyzontem jako Gwiazda Wleczorna (-3.4 wielk. gwiazd.).

o- - - -l'w-południku
3
23
IV 12

Warszawa

Widoczny przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny (5.8 wielk. gwiazd.).

N!ewidoczny.

III

l

WENUS

sko

III

l h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a

III

l

1s 32
18 Ol
17 32
1704
1638

Około 8 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt l Woź
nicy.

o

l

l

+1817~61

+ts 31.0
+18 40.1

h

m

o 42

23 17
21 57

Widoczny przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa (tylko przez wielkie
teleskopy; 15 wielk. gwiazd.).
PLANETOIDA 3 JUNO

7 59.5
7 59.6
8 02.6
808.1
8 15.8

+ 8 58
+10 25
+ 11 37
+1234
+13 16

20 56
20 18
19 41
1908
18 36

Około 9.5 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Raka i Psa Małego.

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

SŁOŃCE

Marzec 1967 r.
1h czasu

r. czasu l
III

2
12
22
IV l
11

m

l

a

h m

l

Wrocław

Poznań

Szczecin

środk. -europ.

Data

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Białystok

Rzeszów

wsch. zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch . zach. wsch. zach. wsch. zach. wsch j za~h. wsch. j zach.

a
o

-12.4 22 49 -7.6
-10.1 23 26 -3.7
- 7.2 o 02 +o.2
- 4.2 o 39 +4.2
- 1.3 1 15j +a.o

hm

h m

h m

hm

6 49
6 26
6 02
5 38
5 14

17 40
1759
18 18
, 18 36
18 55

6 37
615
5 52
5 28
5 04

17 32
17 50
18 08
18 25
18 43

h m

l

h m

6 37 17 33
6 15 17 50
5 52 18 08
5 28 18 24
5 04 , 18 41

h m

6 34
6 08
5 44
519
4 54

l

hm

h rn

17 23
17 43
18 02
11821
18 40

6 24
6 03
5 40
5 18
4 56

hm

17
17
17
18
18

22
39
57
12
27

hm

hm

hm

6 22
5 59
5 36
512
4 50

17 16
17 34
17 52
18 10
18 26

614
5 53
5 31
5 10
4 48

hm

17
17
17
18
18

15
32
48
04
19

hm

hm

6 15
5 52
5 27
5 03
4 38

17 06
17 24
17 44
18 01j
18 19 i

1

KSIĘZYC

Data
1967

l h czasu
warszawa
środk.· europ.
a

III

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

t, m

l

l

a
o

14 26 -14.5
15 22-19.8
16 19-23.9
1717-26.5
1816-27.6
19 13 1-27.1
20 09(25.3
21 Ol -22.3
21 50-18.3
22 37,-13.6

1h czasu
Data
1967

wsch. zach.
hm

-

hm

ś rodk.-europ.

a

III

8 16 11
011 8 37 12
l 38 9 05 13
2 56 9 43 14
4 02 lO 33 15
451 1138 16
5 25 12 51 17
5 49 14 07 18
6 08 ,15 27 19
6 21 16 35 20

hm

l

a
o

Warszawa Data
1967
wsch.j zach.
h m

23 21- 8.5 632
o 03- 3.1 6 42
o 45 + 2.4 6 52
128+ 7.8 702
211+13.0 7 14
2 56 +17.7 7 29
3 45 +21.7 7 48
4 36 +24.9 815
5 31 +27.0 8 54
6 29 +27.7 9 50

l

h m

1747
18 56
20 05
2117
22 32
23 43

o 58

2 09
311

III

Fazy

1h czasu
warszawa
środk.- europ.
a

l

hm /

a
o

21
7 28+26.9
22
8 28 +24.4
23
9 271+20.4
24 10 24 +15.0
25 1120 + 8.6
26 12 14
1.7
27 13 09- 5.4
28 14 04,-12.2
29 15 00 -18.1
30 15 59,-22.8
31 16 59-26.0

+

wsch. zach.
hm / hm

11 02
12 27
13 59
1531
17 04
18 37
20 lO
2144
23 16

4 02 .
4 36 i
5 02
521
5 36
5 50
6 03
6 19
6 38
7 03
o 42 7 37

Księżyca

d

h

Ostatnia kwadra III 3 10
Nów
III 11 6
Pierwsza kwadra III 19 10
Pełnia

Ostatnia kwadra

Odległość
Księżyca

l

od Ziemi
d

Naj w.
Naj mn.

III 26 4
IV l 22

h

III 13 2
III 26 9

Srednica
tarczy

29~4

33.5
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OGŁOSZENIA

Odstąpię

kilka aparatów "Miracoelum"

Jest to rzutnikowa mapa obrotowa nieba z uwzględnieniem
ruchu dziennego sfery niebieskiej oraz ruchu rocznego Slońca na
tle gwiazd, do wyświetlania na ekranie ściennym lub sufitowym.
Cena aparatu (rzutnik specjalnie dostosowany do ruchu obrotowego przezrocza sprzężonego z ruchomą tarczą Slońca) wynosi
zl 700.
Ten sam rzutnik - po wyjęciu obracalnego przezrocza z oprawą- może slużyć do wyświetlania jakichkolwiek przezroczy o wymiarach do 90 mm szerokości.

Adres: "Miracoelum",
Są

do

Wrocław, Slewińskiego

20

sprzedaży

l. REFRAKTOR(/) = 70 mm, f= 103 cm, z wyposażeniem (3 okulary, pryzmat, okular ziemski, statyw, futeral drewniany);
2. LORNETA 8 X 56 Leitz Wetzlar - nowa z futeralem;
3. LORNETA 10 X 50 Leitz Wetzlar- z futerałem;
4. 2 ZWIERCIADŁA do teleskopu (/) = 20 cm, f = 160 cm; bardzo dobrej jakości (2 pryzmaty).
Wiadomość: Janusz Kazimierowski, Kalisz, l Maja 19, m. 39
Rada Redakcyjna: S. Piotrowskl (przewodn.), L. ClchoW!I.cz, R. Janiczek:, J. Mergen,..
taler, K. Rudnicki, E. Rybka, w. Zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler (red. nacz.),
K. Ziolkowsld. (sekr. red.), J. P/:B:Secka (red. techn.), M. Blelicki, T. Jarzębowski,
J. Kubikowski, J. Masłowski, J. Mietelskl, M. Pańków, A. PiaskowsJd., s. Rucińs.k!l,
K. Rudndclc1, A. Słowik, J. Smak,~. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujaz.dowskie 4. Wydawca: Polskie T
arzystwo Milośników Astronomdi, Zarząd Główny,
Kraków , Solskiego 30/8, telefnn: 38-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227. warunki prenumeraty: roczna - 72 zl, dWa
onków PTMA w l"'amach składkil 60 zl, pólroczna 36 zl, cena l egz. - 6 zl. Sprzed e się pojedyncze zeszyty 1 roczrulki z lat ubiegtych
w cenl,e: 2 zl - l egz. z r. 1922 o, J94~1; 3 zl - l egz. z r. 1962-63; 6 zl - od
r. 196 , plus koszta ew. wysylki
Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. WieJopole 1 Nakład 3000 egz. R-51

zam. 228/67.
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MIESIĘCZNIK

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ·Mił..OSNIKOW

Nr

Trzej kosmonauC'i, którzy zginęli w dniu 27 stycznia br.
Od lewej : Vi'rg:Ll Grissom, Roger Chafee i Edward White
Próba wodowanta statku Apollo z trzema kosmOIIlautami

URANIA
MIESIĘCZNIK
ROK XXXVIII

PDLS~IEGD TDWARlYSTWA
MlŁ OSNIK ÓW ASTRON OMil

KWIECIEŃ 1967

Nr 4

SPIS TRESCI
Piotr Flin - Ewolucja ciasnych
układów podwójnych.
Jerzy M. Kreiner Metoda
ekwidensów w astronomii.
Janusz Paga~zewski Tycho
Brahe i jego obserwatoria.
Poradnik obserwatora: Księżyc
przez lornetkę (7).
Kronika: Najpopularniejsze narzędzie pracy astronoma Mię
dzynarodoWY układ jednostek miar
SI - Nowy układ międzynarodo
wy - NoWY teleskop-gigant, tym
razem w Europie.
Z korespondencji: Procjon i tależologia.

Kalendarzyk
historyczny:
14
kwietnia 1628 r. urodził się Christian Huygens.
Kalendarzyk astronomiczny.

Donosimy z satysfakcją
o kolejnym sukcesie doc.
dr KONRADA RUDNICKIEGO i dr GRZEGORZA
SITARSKIEGO,
dwóch
warszawskich astronomów,
bliskich współpracowników
Uranii.

Doc. Rudnicki znowu odkryl kometę, tym razem
jednak nie nową i nie
przypadkowo. Po usilnych,
kilkumiesięcznych poszukiwaniach odnalazł na niebie okresową kometę Grigga-Skjellerupa, której dokładne
położenie
przewidział dr Sitarski na drodze rachunkowej.
Sukces doskonalej zgodz obserwafakt, że na
skutek bliskiego przejścia
tej komety kolo Jowisza
w roku 1964 jej ruch byl
silnie zakłócony.
ności obliczeń
cją potęguje

Obu astronomom skła
damy serdeczne gratulacje.

"Jeśli zg~ruemy, chcemy by ludzie się z tym pogodzili. Jesteśmy
zaangażowani w ryzykowne przedsięwzięcie, lecz mamy nadzieję,
że cokolwiek nam się przydarzy, nie wpłynie to na odwleczenie
realizacji programu. Podbój przestrzeni kosmicznej wart jest ryzyka życia."

27 stycznia 1967 roku w tragicznej katastrofie podczas naziemnych prób statku kosmicznego APOLLO zginęli trzej kosmonauci:
pułkownik VIRGIL GRISSOM
wypowiedział kiedyś powyższe słowa)

(który

pułkownik

EDWARD WHITE
komandor ROGER CHAFEE

Pierwsza strona

okładki:

W'nętrze kabiny Apollo
Na pierwszym planJe Roger Ch.affee, obok Edward White

Czwarta strona okładki:
Marmurowe epitafium w Tyńskim Chramie w Pradze
przedstawiające Tychona Brahe w zbroi
Fot.: J. Pagaczewsltl
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PIOTR FLIN -

Kraków

EWOLUCJA CIASNYCH UKŁADOW PODWOJNYCH
wygłoszony
na Walnym
Delegatów PTMA Chorzów
5.XI.1966 r.

Referat

Zjeździe

wia~dy

zaćmieniowe są

S7X."Zególnym przypadkiem
Dlatego 1Je•ż można je kla,..
syfikować w sposób właściwy gwiazdom zaćmieniowym, to
ZII1aczy dzielić je na gwiawy typu: ~ Per, ~ Lyr, W UMa. Ale
ta klasyfikacja opiera się przede wszystkim na kształcie krzywej zmian bLasku, która to wielkość jest parametrem mechanicznym. Dla zagadnień ewolucji ten typ p:rzypOII"7.ądkowania
gwiazd nie jest wystarczający. Celowe jest natomiast wprowadzenie klasyfilmcji opartej
na własnościach fizyczny·ch
gwiaw i ich mzkladzie przestrzennym. Jedną z takich
klasyfikacji
jest,
ogólnie
w tej chwili przyjęta, klasyfik1ł!cja
Kop a l a. Op1e~r,a
się o!Ila na rozmiesmczaniu
gwiazdy weWirlątrz powier:z,chni Roche'a. (Powier'Zlchnia
Roche'a to jest najwięk
sza, zam.kniJęta powierzchnia
ekwipotencjalna, wspólna dla
obu składników).
Ciasne układy podwójne
Kopal dzieli na trzy systemy (Rys. 1):
- la; systemy rozdzielone
- l b; systemy półrozx:lzielnne
- lc; systemy styczne
Do systemów rozdzielonych należą 1la.k:i.e układy
podwójne, których składm.iki
leżą
na ciągu głównym.
Rys. l Klasyfikacja ciasnych
układów gwiazdowych wg Kopala
Główny (bardziej masywny)
"Osemka" (linia ciągła) przedstawia
składnik jest zawsze większy
przekrój poprzez powierzchnię Ro(pod względem promienia)
che'a. Obszar zakreskowany - pr2lei jest wcześniejs~go tY'Pll
krój gwiaroy.

G ciasnychzmienne
ukl.ad&w podwójnych.

a
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widmowego. Oba sikladn.ik:i 2lrlajdują się wewnątrz powierzchni
Roche'a. W systemach półroodzielonych główtny sicladnik jest
g~dą ciągu glówtnego. Drugie (mniej masywne) składniki mają masy mniejsze niż wya:tikia}oby to z ich jasności i leżą nad
ciągiem gŁównym. Swoją powiernchnią dotykają 0111e powi,erzchni
Roche'a, podcza's gdy główne skłladniki mają rpromienie mniejsze od powierzchni Roche'a i wcześniejszy typ widmowy od
drugich składników. Do trmciego z tych systemów należą takie
gwiazdy podwójne, których oba składniki znajdrują się niedaleko od ciągu, głównego. Ich typy widmowe są zawarte w przedziale od późnego A do wczesnego K. Oba sk.ladniki wypełniają
powierzchnię Roche'a.
Stwierdzenie, że problem ewolucji ciasnych układów jest
skomplikowany, byłoby truizmem. Kompli.kia.cja ta polega na
tym, że wszelkie ewolucyjne zmiany mas składników prowadzą
do zmian elementów orbity i vice-versa. Metodą, za pomocą
której studiuje się ewolucję, jest przede wszystkim rozpatrywanie modeli gwiazd. Dotychczas wszyswe ro~atrywane teoretycznie modele były zupełnie wyidealizowane, zakładano mianowicie, że są to nieratujące gwia2ldy o symetrii Siferycznej.
Obecnie opracowywany jest problem rotacji gwiazd i wymiany
mas. Dla gwiazd rpodwójnych najważniejszy jest p1:10blem różnic
ewolucyjnych pomiędzy Slkladn.ikami. Nie z:namy wszystkich
dróg, jakimi jeden składnik może oddziaływać na strukturę
i ewolucję drugtego. Właściwie jedynym pewnym czynnikiem
jest granica Roche'a, która określa górne rozmiary składnika
układu. Jeżeli tylko gwiazda ekispainduje poza swoją granicę Roche'a, staje się ona (gw~da) powiernchniowo niestacjonarna
i może wtJedy tracić masę. Przy odpowiedn.ich warunkaJCh utrata
masy może nastąpić również wtedy, gdy :rozrrriary ekspandują
cego czyli rozszerzającego się składnika są niewiele mniejsze od
granicy Roche'a. Tak więc zasadnicze znaczenie dla rozważań
nad ewolucją ma. promień gwiazdy, i tak np. teoria ewolucji
I b e n a opiera się na. tym kryterium. Według Ibena. ewolucję
możemy podzielić na kilka faz:
W pierwszej fazie ewolucji gwiazda znajdująca się poza cią
giem głównym szybko kurczy się, osiągając ciąg główny. Po
"dotarciu" do ciągu głównego gwiazda ewoluuje wzdłuż niego.
Następuje "spalanie" wodoru. Ale zawartość wodoru w wa~ twie
wytwarzającej energię maleje, aż dochodzi do pewnej krytycznej wartości. Wtedy to następuje szybka ekspansja otoczki. Jej
promień wzrasta kilkadziesiąt razy. Gwiazda przechodzi z ciągu
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głównego do grupy olbrzymów. Zjawisko trwa bardzo krótko
i dlatego nie obserwuje się gwiazd w tym stadium. Następnym
etapem ewolucji jest "zapalenie się" helu, który staje się
głównym źródłem energii. Czas trwania poszczególnej fazy
jest zależny od masy i to jest bardzo ważna cecha. Ewolucja
dla gwiazd o masie rzędu Słońca lub mniejszej jest bardzo wolna. I tak np. dla gwiazd o masie rzędu Słońca ewolucja na cią
gu głównym trwa 1010 lat. Dla gwiazd o masie trzy razy więk
szej od masy Słońca ten okres jest rzędu tylko 108 , a dla gwiazd
o masie dziewięć razy większej jest rzędu 106 lat. Tak więc im
większa masa, tym szybsza jest ewolucja gwiazdy, tym krócej
trwa każdy z poszczególnych etapów tej ewolucji.

Tak w skrócie wygląda ewolucja pojedynczej gwiazdy. Te
o ewolucji gwi.azd pojedynczych z.ootają wylmrrzystywane do badania ewolucji układów podwójnych. Ale ciasne
układy podwójne, a przecież tylko o takich teraz mówimy, mogą być z;definiowane jako ukŁady, gdzie jeden sJdadni.k oddziałuje na strukturę i ewolucję drugiego. I ten fa.k trzeba uwzględ
nić. RoZJpatrz:my dokładnie układ skŁadający się z dwóch gwiazd:
jedna gwia:zrla ma masę ilrZieCh mas Słońca, a druga ma:sę równą
masie Słońca. Pierwsm gwia:zd:a, jako masywniejsza, lrnrczy się
bard2!o szybk!O i też s.zyblm z;najdzie się na ciągu głównym. Drugi składnik też kurczy się, ale z powodu mniejszej masy proces
ten trwa około 10 razy dłużej. Ma też większy promień, niż wynikałoby to z jego masy. Nie spełnia cm też Ziależn.ości masa-jasność i masa-promień, spełnianej przez gwia2Jdy ciągu głów
nego. Obserwator sklasyfikowałby tę gwiaroę jako podolbrzyma.
Następnie przez okres około 11 X l 07 lat oba składniki będą leżeć na ciągu głównym i będziemy mieli zwykły system rozdzielony (rozŁączny). Drugi skŁadnik - podolbrzym, nie wykazuje
praktycz:n:ie :hcvdnych zmian w bardzo długim okresie czasu.
Główny zaś staje się coraz większy i jaśniejszy. Układ w dalszym ciągu pozostaje systemem rozdzielonym (chyba że odległość skŁadników jest bardro mała). Potem następuje szybka
ekspansja głównego składnika w kierunku olbrzymów. O ile
odległość skŁadników nie jest duża (rzędu 10-20 ·p romieni Słoń
ca), to Eiks:paJnSja rostaje wstrzymana i gwiazda dosięga powierzchni Roche'a, nie stając się żółtym olbrzymem. O ile zaś
odległość skŁadników jest więks:oa, to staj e się ona C'Ziei'Wonym
olbrzymem i jej jasność powierzchniowa maleje tak, że jest
mniejsza od jasności powierzchniowej drugiego składnika.
wiadomośd
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C r a w for d i H o y l e uważają, re ewolucja ma jednak
trochę inny przebieg. Mianowicie w czasie szybkiej ekspansji
główny składnik traci masę. Utrata masy jest duża, a poza tym
more zachodzić przejście materii z jednego składnika na drugi.
Tak więc gwiazda pierwotnie bardziej masywna stałaby się
mniej masywna niż jej obecnie były drugi składnik, wzbogaaony teraz jeszcre o część masy, która przeszła na niego. Nastąpi
łaby więc zmiana "oznaczeń" gwiazd w układzie, składnik pierwotnie główny jest teraz drugi i na odwrót. Taka zmiana wymagałaby utraty przez główny Slk1Jadnik od 40-800/o masy, jeżeli
nawet nie więcej. To był podstawowy zarzut przeciwko tej hipotezie. Nie przypus~cmno bowiem, aby proces ten mógł .zachodzić na tak wielką skalę. M ort o n jednak stwierdził, że jeżeli
gwia:zJda osiągnie powierzchnię Roche'a i zacznie się utrata masy, to zmienią się rozmian:y powier.zchni Roche'a. Powie:J.-z,chnia
Roche'a zmniejs~ się i gwiazda będzie kontynuować stratę masy. Proces ten jest właściwie samoprzyśpieszają·cy się. Swoje
oblicZlenia Morton prowadził przy założ.eniu, re mimo transferu
masy odległość Slkladni:ków jest staŁa. Ale to :nie miało fizy-cznych podstlalw. S m ak, zakładając re cał!kowita ma.s.a układu
i orbitalny kątowy moment pooostaly stałe, otrzymał wyniki
podobne. Powierzchnia Roche'a maleje tym szybciej , im skład
nik tracący masę jest większy od swego towarzysza. Re zultaty t)'lch dwóch prac zdają s:ię wskazywać na to, że podolbrzymy w systemach półlrmxlzie1onych mogą być uwa.:lla!ne za resztki
pierwotnie głównych. W wyniku transferu 'powSitał system pół
ro:zxizielony. Jaka jest struktura t)'lch gwiazd?
1

Przede wszystkim WJIPełniają swoją powieTZJchnię Roche'a.
W czasie szybkiej ekspansji zostaje "spalon.y" wodÓir. Jądro helowe zmniejsza s:ię i rtJrzeba chy'ba na t)'IID etapie uwzględnić
źródła energii grawitacyjnej. (Proces spalania helu będzie zachodził w następnej fazie ewolucji). Gwiazdy te wykazują dość
dure odchylenia od symetrii sferycznej.
Taka byłaby historia gwiazdy byłej głównej. Ale co dzieje
się z obecną gwiazdą główną? Początkowo była ona gwiazdą
znajdująca się poniżej ciągu głównego, ale gdy zwiększyła kilka razy swoją masę, to pr:resunęła się w górę ciągu głów.n·ego do
gwiazd wcreśniejszych typów widmowych. Dla obserwatora jest
to obecnie normalna gwiazda ciągu głównego. Talk więc przedstawiałaby się ewolucja ciasnego układu podwójnego.
Chciałbym pocl.k!reśJ:ić jes?JCZe ,r az mzwój t:'fch przedstawionych teorii. Z teorii ewolucji gwiazd pojedynczych wyciągnięto
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daleko idąoe wnioski, któTe zastosowano, oczywiście z uwględ
nieniem specyfiJk,i zagadnienia, do gwiazd stanowiących układy
podwójne. Z kolei te teorie znalazły częściowe potwie~enie
w obserwacjach przede wszystkim gwiam zmiennych zaćmie
niowych. To potwierdre:nie pozwiala z ~olei sądzić, że wszystkie
poprzedmie stopnie wiodące do teorii ewolucji gwiazd podwójnych były słuszne. Właśnie to, że gwiaroy zmierme zaćmientowe
służą do testowania teorii ewolucji, było przyczyną umieszczenia tego referatu w ramach jednego, większego referatu nazwanego "Gwiazdy Zmienne Zaćmieniowe".
JERZY M. KREINER- Kraków

METODA EKWIDENSÓW W ASTRONOMII

0

bserwując nawet niewielką lunetką w pogodny jesienny
wieczór okolicę gwiazdy v w gwiazdozbiorre Andromedy,
spotrzegamy jeden z najpiękniejszych obiektów nieba - słyn
ną mgławicę M-31. Dla obserwatora patrzącego przez większy
teleskop o dosyć dużej światłosile, mgławica ta przedstawia się
już nie jako niewielka rozmyta plamka, lecz jako dosyć duży
obiekt o ksztakte ZJbli:żlCmym do elipsy, kt6rego jasność w środ
kowej części jest zna.cznie większa niż na lnie całkiem regularnych brzegach. Obiekty podobne do opisanej mgławicy czę
sto się fotografuje. Uzyskuje się wówczas na kliszach fotograficznych ciemną p1amę - obraz negatywowy fotografowanego
obiektu. Używane do zdjęć klisze, podobne nieco do zwykłych

klisz stosowanych jeS7Jcze w starych modelarch aparatów fotograficznych, mają tę własność, :re zaczernienie jest w przybliżeniu proporcjonalne do :iJ.ości pardającego światła i do czasu
naświetlania. Obraz negatywowy omawianej p["Z€'Z nas przykładowo mgławicy w ·Andromedzie będzie więc najciemniejszy
w centralnych częściach, gdzie mgławica jest najjaś:niejsza, natomiast mniej zac-remiony w partiach brzegowych.
Dla wielu badań nad strukturą budowy mgławicy wyznacm
się dla danej kliszy linie równych zaczernień, zwane ekwidensami (od słów łacińskich aequus - równy, densus - gęsty).
Wykonuje się to przyrządem zwanym mik:rofotomebrem. Za jego pomocą można dla bairxlzo małego fragmentu kliszy wyznaczyć stopień pochłaniania światła ptrzez zaczernicne ziaTI12
emulsji. Im zaczernienie jest więkJSze, tym mniej światła przeniknie przez badany fragment kliszy na umies:zcwną pod nią
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fotokomórkę. Padająoe na fotok!Omórkę światło spowoduje przepływ prądu i wychylenie się wskazówki galwanometru. Odczytując wskazania gaJ.wanometru, dowiadujemy się o ilości padającego na fotokomórkę światła, a stąd o zacz;ernieniu badanego

miejsca kliszy.
Mierząc w opisany sposób mikirofotomet!rem kolejne miejsce
obok miejsca na danej kliszy, mo:lma przypisać kiażdemu
punktowi pewną wartość liCZJbową, na przykład procent przepuszczanego przez kliszę światła, a następnie rpałączyć punkty
o jednakowych wartościach. Uzyskamy w ten sposób •p ewien
układ linii, przypominających układ poziomic na mapach terenu
górzystego. Są to włlaśnie ekwidensy, linie równych zaczernień
kliszy. Podany sposób postępowania, a w szczególności konieczność ddlro:nJanila dużych ilości pomiarów możliwie blisfm siebie
leżących punktów, jest jedlnaik: długi i mooolny, a wyniki czę
sto z ró:lmych rp owodów okazują się niezbyt dokładne.
W celu usunięcia tych trudności pracownicy TIJauJmwi ObserwatOiium im. K. Schwa;r:zJSChilda w Tautenburgu kolo Jeny
(NRD)- N. Richter i W. Hoegner - opracowali interesującą, prostą i szybką metodę. Podstawą jej jest znany
w fotografii efekt Sabbatiera, zbadany s:oczególowo prz.ez L a u a
i K rug a w Berlinie. Nie rbędziemy się tutaj wdawać w s:zJCZegóły chemiczne zjawiska ('wesztą niem.pełnie dokŁadnie pozmanego), omówimy tylko jego przebieg. Gdy w trakcie wywoły
wania klisza rostanie przez pewien niewi lki ok!res cza.su do~
datkowo naświetlona I"02lproszonym białym światłem, wówczas
naokoło wywołanych już ciemnych zarysów fotog'nłfowanego
obiektu powstanie delikatma cienka jasna obwódka. Trzeba tu
dodać , ż,e pozostała część kliszy pod wpływem światła też
Śrciemnieje tak, że po wywołaniu do lrońca i utrwa1eniu uzyskramy na czarnym tle jedynie delikatną linię obrysowującą dany
obiekt. K!opiując następnie w zwykły sposób, możemy uzyskać
llla przyłożonej drugiej kliszy "odwrócenie" obrazu, czyli czarną
linię na jasnym tle. Otrzymana linia przebiega wzdłuż granicy
wywołanego do chwili dodatkowego naświetlenia obrazu i jest
linią łączącą punkty równego zaczernienia danej kliszy.
Dla uzyskania całej serii linii, odpowiadających częściom najsilniej zaczernionym aż do najmniej zaczernionych, proces ten
powtarza się ki1lmkmtnie *), 7lffiieniając moment oraz czas
trwania naświetlenia dodatkowego kliszy w wywoływaczu.
*) za każdym razem na innej kopii kliszy głównej (przyp. Red.)
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Końcowym

etapem pracy jest nałożenie uzyskanych linii na
siebie i przekopiowanie oalości na papier fotograficzny.
Rozwijając tę metodę Richter, i Hoegner mm.ilast klisz przy
obróbce stosują cięte błony, niezwykle mocno lrontrastowe
(Y - 5,0) oraz energiczne wywoływacze, oo powoduje, :re otrzymane linie są barrxlw cienkie d. ostre. Ostatnio również zmieniano nieco sam proces, w którym teraz pierwszą czynnością

l.

l

'

'

{J
Rysunek l
KOLEJNE (OD NAJWIĘKSZEGO DO
NAJ MNIEJSZEGO) EKWIDENSY UZYSKANE DLA KOMETY.
NALOZENIE RYSUNKOW DALOBY
OBRAZ BUDOWY KOMETY.
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jest uzyskanie z oryginału kliszy, przez kopiowanie na kontrastowych błonach, k!olejnych fragmentów badanego obiektu coraz baiOOzi.ej Z<llcrern:ionych (uzyskuje się to przez zmianę czasu
kopiowania), a następnie dopiero do uzysklanego w ten sposób
materiału wylrorzys1Juje się efekt Sabbatiem dla otrzymania
ekwidensów. Na rysunku l przedstawiono właśnie kolejne ekwidens.y otrzymane dla komety metodą kolejnego kopiowania
z coraz dłuższym czasem. Nałożenie rysunków na siebie dałoby
obraz struktury budowy badanej komety.
Dotychczasowe badania w Tautenburgu koncentrowały się
na uzysklaniu metodą ekwidensów obrazów struktury mgławic,
komet oraz kooony słonecznej. SZiczególnie interesujące wyniki
dały badania mgŁawicy M-31 w Andmmedzioe oraz dwóch są
siednich mgŁawic M-32 i NGC-205. Podstawą badań były zdję
cia tych obiektów, uzyskane za pomocą dwumetrowej klarnery
Schmidta Obserwatorium w Tautenburgu. Autorzy z prz,e biegu
ekwidensów wyznaczyli dokładnie położenie durej i małej osi

Rys. 2. Zdjęcie korony słonecznej w czasie całkowitego zaćmienia Słońca
w dn. 15 lutego 1961 r., wykonane przez Loechela i Hoegnera w Jugosła
wii za pomocą 63 mm obiektywu Zeissa AS, filtr Schott RG l, ekspozycja l sek.
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mgl:awicy, współ:rzęd:ne jej środka, przekroje fotometryczne
w killru barwach i inne wielkości. Interesująca praca na ten
temat ukazała się w czasopiśmie naUJlrowym Astronomische
Nachrichten (t. 287, nr 5/6) i wzbudziła duże :zJairnteresowani.e.
Metoda ekwidensów została również zastosowana do baclama
korony sloneczmej. Podstawą badań były ~djęci:a korony uzyskane w czasie callkowitego zaćmienia Słońca w dniu 15 lutego
1961 r. w czasie ekspedycji do Jugosławii ~rys. 2). Otrzymany
obraz struktury .Jmrany, w opa;riCiu o metodę ekwidensów przedstawia rys. 3A (wg pracy K. Loechela i W. Hoegnera
zarnieszczo!The w Zeitschrift fur Astrophysik t. 62, s. 121-133,
1965). W sposób zupeł!nie niezależny zdjęcia komny słonecznej
uzyskali Tównież w czasie tego samego zaćmienia M. C i m i n o
i V. C r o c e z Obserwatorium w Rzymie i 21a pomocą mikrofotometru wyznaczyli zaJCZ~ernienie poszczególnych punktów
kliszy, a następnie przepPowadzili lim.ie równych zacz.ernień
(rys. 3B) Porównując rys. 3A i 3B stwiepdzamy, że linie o>trzymane metodą ekwidensów są dokładniejsze, leżą bliżej siebie
i oddają więcej drobnych sz,czególów w budowie korony sło
necznej.

A

Rys. 3A. Struktura korony

słonecznej,

uzyskana

metodą

ekwidensów.
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.._ _
Rys. 3B. Struktura korony słonecznej, u zyskana tradycyjną
metrawania kolejnych miejsc kliszy.

metodą

foto-

Obok zastosowania opi.rs1mej metody do badań nad mgławi
cami i koDoną słO!Ileczną, wiele ciekawych wyn_il{ów osiągnięto
przy badaniu komet. Obecnie jest w opracowaniu katalog komet,
w którym przedstawiono liniami równych zaczernień strukturę
ich budowy. Uk:azianie się tej pracy będzie poważnym wkładem
do badań nad kometami.
Interesującą będzie mpewne dla Czytelnika oce.rua dokładności
omawianej metody. Z dotychczasowych doświadczeń wyni.kJa,
że można uzySik:ać dwie kolejne linie już w odległości ok. 0,1 mm
a nawet nieco mniejszej, natomiast w natężeniu światła obiektu
badarn ego linie podają rróżn.icę wynoszącą kilka setnych wielkości gw~dowej na sekundę łuku do kwadratu. Dane te są
orientacyjne i w dużej mieirZe zależą od wyjściowego materialu
do badań. Jak z tego widać, metoda jest bardw czuła.
WaJrunkami otrzymania dokładnych i wia!I'ygodnych wyników jest tu specjalnie staJranne zachowanie czystości przy pracach laboratoryjnych oraz używanie odpowiednich materiałów
fotograficznych, a w SZICZególności barow kontTastowych i drobnoziarnistych błon. Doh'rze się nadają do tego celu tzw. błO!D.y
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w przemyśle poligraficznym. Dalszą istotną
przez metodę, jest zapewnienie idealnie równomiernego światła rozpros~onego, którego używa się do wtórnego naświetlania w czasie procesu wywoływania, W'I'I€SZcie niezbędne jest zapewniood.e precyzji w naświetlaniu w czasie kopiowania. Warunki te przy pewnym doświadCZi€'11.iu i dobrze
wyposażonej praoowni fotograficznej nie są zbyt trudne do speł
nienia.
Podsumowując opis tej interesującej metody opracowywania
klisz pod względem analizy struktury obiektów o jasności powierzcłmiowej, należy podkreślić dużą ekonomikę czasu pracy.
Jak oceniają Richter i Hoegn€'1', dla apraoowania jednej kliszy
potrzeba około 3 godzin czasu, podczas gdy przy tradycyjnym
fotometrowaniu i wykreślain:iu linii as.rtvonom port:Jrzebuje kilku
dni.
graficzne,

używane

rzeczą wymaganą

JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

TYCHO BRAHE I JEGO OBSERWATORIA

W

spaniała posiać

wielkiego astromoma duńslkiego, T y c h on a B r a h e, stanowi ce!IIDe ogniwo w szeregu wielkich
korntynuatorów przełomowej idei kopernikowskiej. Wydaje się,
że bez tego tytana obserwacji astvonomicznych nie byłoby wiekopomnego odkrycia praw K e p l er a, albo nastąpiloby ono
znacznie później. Kepler, tworząc swe trzy prawa, czerpał peł
nymi dłońmi z obfitego skarbca Tychomowych obseTWacji. Tycho rozumiał doskonale potrrebę wyk.ornywania wielu obserwacji astronomicZI!lych, zwłaszcza polożeń planet na niebie, aby
następnie jakiś wyższy umysł martematyczny mógł kiedyś lepiej
niż dotąd opra.oować teorię ich biegu. I tu rola obsea:wacji
w naukach przyrodniczych jako podstawy teorii wystąpiła
w całej okiazalości.
Tycho (T y g e) Brahe UI1odZ'il się w za.mlru Knutstarp w Skanii,*) starej prowincji duńskiej, położonej na pół'wy'Sipie skandynawskim i należącej dziś do Szwecji, jako syn przedstawiciela starej szlachty duńskiej, Tychona Brahe. Ojciec był komendantem helsil!lgorskiej twierdzy a matk:a astronoma,
B e a t a B i 11 e, była damą dworu królowej duńskiej.
*) Tycho Brahe urodził się 14 grudlilia 1546 r. (st. st.), zmarł

24

października

1601 r. (n. st.)

w Pradze
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Zwiedzałem ów piękinie zachowany i odnowinny gotycki zamek, otoczony pair'kiem i lasami rozległych równin Skanii. Niestety nie dochował się on do naszych CZJaSÓW w f01rn1ie dawnej.
Z charakterystycznej dla tych budowli formy podkowy poz.ostało tylko skrzydło główne, zachowując w swych podziemiach
wyraźnie zarysowane szczątki najdawniejszej budowli kamiennej i murów obrtonn.ych. Jedna ze sklepionych izb ma •p arterze
nosi cechy najstarszej części zamku i chyba słusznie uważa się,
że mury jej musiały widzieć jeszcze małego Tychona a może
nawet jego przodków.
Dzisiejsza właścicielka zamku, p. W a c h m e i ster, urzą
dziła w hallu zamkowym małe muzeum !lru pamięci Tychona
Brahe. Jest w nim kilka jego •p odobizn. Jeden portret w wieku
młodym, olejny, oraz ciekawa miniatura na blasze miedzianej.
Prócz tego wiele rycin i miedziocytów: oglądamy również oryginalny podpis astrnnoma. W si•e ni zamku przechowuje się kamień pochodzący z wyspy Ven, na której Brahe miał swe obserwatorium i drukarnię; na kamieniu można odczytać resztki napisu wzywającego do zbiórki starych szmat celem prrzembu ich
na papier.
W miejscowym kościółku znajduje się epitafium rodziny TychOilla z córkami i synami Sltoją-cymi pod krzyżem.
Już w .kilkunastoletnim młodzieńcu obudziły soię zamiłowa
nia do obserwacji astronomicznych; w Heeritzwalde w pobliżu
Knutstorp miał Brahe posiadać małe obserwatorium. Bardzo
wcześnie, bo w wielku lat około 13, ro~począł już Tycho studia
na uniwersytecie w Kopenhadze, kontynuując je portem w Lipsku i ~ocku. Wolą rodziny były dla Tychona studia prawnicze, jednakże zaćmienie Słońca w roku 1560 wywarrło na nim
tak wielkie w:rażenie, iż zwolna poświęcił się całkowicie astronomii.
W Rozstoclru odbywało się zebranie u jednego z profesorów
zakończ,0111e ucztą. Wśrod gości znajdował się duński szlachcic
M a n d er u p P ar s b j er g. Obaj krajanie wdali się w rozmowę zakończoną sporem i pojedynkiem wieczornym w dniu
29 grudnia 1566 r., w którym Brahe odniósł ciężką rr<l!Ilę nosa.
N os się zagoił, lecz Brahe do śmierci nosił na bliźnie małą
blaszkę ze stopru złota, srebra i miedzi, którą smarował jakąś
specjalną maścią. Obaj prz,eciwnky byli później najlepszymi
przyjaciółmi.

W r. 1568 zastajemy Tych0111a na studiach w Wittemberdze,
lecz jesz,cze tego samego roku zapisuje się na studia w Bazylei.
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W r. 1569 udał sięTychodo Augsburga gdzie w.mierzal osiedlić
na stale, jedn.alcie w 1510 powolano go do zamilru HeLsingór
do chorego ojca, kitóry zrnaxł w maju 1571 r.
Jako najstalrszy syn objął Tycho po ojcu włości Knutstorp
i ożenił się w 1572 z młodą panną nieszlacheckiego rodu, imieniem Krystyna. Z tego małżeństwa UTOdziło się kilkoro dzieci:
córki K r y s t y n a, M a g d a l e n a, syn C l a u d i u s (zmaJrł
po 6 dniach), T y g e, J 6 r g (Jerzy, ur. 1583). Oprócz tego
Tycho miJał jes:zJCze trzy córki (Elżbietę, Zofię i Cecylię).
Gdy pewnego razu Bmhe przebywał w majątku swego wuja
ze strony matki, S t e n a B i 11 e, w Herrevadskloster w pobliżu Knufultorp, zauważył ze wumieniem w kanstelacji Klasjopei wspaniałą gwia:Wę, której tam przedtem nie było. Ta
gwiaZKia, Supernova Tychcma, stała się podstawą sławy Brahego. Zdumiony Tycho nie mogąc uwierzyć swoim ocrom zapytywał wszystkich dokola czy oni także widzą ową wsparuałą
gwiazdę. Tak dalece zakorzeniona była w umysłach ówczesnych
wiara w niezmienrność ciał niebieskich. Obserwował nn ją aż
do zni.lmięcia i napisał potem pracę De Nova Stella w r. 1573.

się

Rys. l -

Stjerneborg

według

Astronomiae instauratae mechanica
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W roku 1575 odbył Brahe podtróż do Ka.sool, gdzie książę
heski W i l h e l m IV zaJ;ożyl oboorwatorium oo1Jl1onomiczne; pobyt ten był d1a. obu stron ba11d~ korzystny.
Gdy Ty;cho nosił się z myślą opuszczenia Danii, mól duński
F r y d ery k II, za namową Wilhelma IV, podalrowal mu jako
lenno małą wyspę w Sundzie Hveen (Ven) oraz przyrzekl mu
obfite środki pieniężne na wybudowanie tam domu i obserwatorium ~onomicznego. Brahe przyjął oczywiście tak wspa:niale
warunki i w ŚiiX>d!k'U wyspy polecił wystawić pałacyk-obserwa
torium, k;tóry nazwał UraJn.i.borgiem - Gmdem Uranii. Budowa jego trwała w latach 1576-1580. Otaczały go wysokie wały,
wewnątrz których znajdowały się sady i ogrody kwiatowe. Slady tych walów oraz fundamentów palacyku-obserwatorium
oglądałem w czasie mej wycieczki na wyspę Ven w r. 1964.
W tym pałacu mieszkał Tycho Brahe wtraz ze swoją liczmą
rodziną otoczony poza tym ors'?Jakiem uczniów i asystentów,
cwrpiących od mistrza naukę i doświadczenie w obserwacja,ch.
Należał do nich sławny potem duński astronom L o n g om o n t a n u s.
Z biegiem czasu palacyk oklazal się za szczupły na pornieszcze-.
nie wszystkich narzędzi i trzeba było ZJbudow~ać w pobliżu nowe
obserwatorium. Zbudowano więc niewielki taa:-as obserwacyjny,
na którym umieszcoono kil:lm J:laii"zęd2li a:stronomtcznych w zagłębieniach gruntu, by zmniejszyć wpływ silnych morskich
wiatrów; ruchome daszlk.i przypominały do zlud:aenia dzisiejsze
kopuły i pawilony. U spodu posiadały one okrągłe kamienne
schody uliatwiająoe astronomom obserwacje. Nowe to obserwatorium nazwał Brahe "Stjerneborgiem" Grodem Gwiazd.
(rys. l) Budowę Stjerneborgu ukończono w roku 1584. Szczątki
Stj emeborgu zachowały się znacznie lepiej niż pozostaloś·ci
Uran.iborrgu i można je dzisiaj po ich odkopaniu spod ziemi i zabezpieczeniu oglądać (rys. 2). W jednej re staJrych chat, krytej
grubą słomianą strzechą, urządzono zaskakujące swą skromnością muzeum pamięci Tychona Brahe. Na terenie ogrodów ustawiono nadnatU!ralrnej wielkości posąg Tychona Brahe z małym
sekstansem w ręku, gdy spogląda w niebo, projektu rzeźbia,rza
s:zwedZJlciego, Ivara Johinssona.
W ciągu 21 lat Ty;cho Brahe niezmordowanie obserwował
gwiazdy i planety w obu ohserwatoriach. Fosługiwał się przyrządami konstruowanymi !I1Ja miejscu według swoich pomysłów
i stale na miejscu udoskonalanymi. Najważniejszym z nich był
kwa,drant mu11owy. Zbudowany z mosiądzu przytwierdzony był
do ściany ustawionej w kierunku pólnoc-'poludnie. Jego promień
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liczył

6.75 stóp czyli około 2 m. Zaopatrzony byl w ruchomy
przeziernik, przez który celowało się na Słońce lub kulminującą
gwia7xlę, widoczną w okienku. Stal się on sławny dzięki często
reprodukowanemu rysunlrowi, na którym jest on przedstawiony
w pełnej akcji, którą osobiście prowadzi Tycho Brahe: asystenci celują, patrzą i notują wyniki obserwacji; jeden z nich notuje
moment czasu obserwacji odczytany na zegarach. U stóp astronoma leży pies jako symbol rOZJS.ą;dku i wierności. W 1ile widać
wycy-sowane różne mniejsze narzędzia jak globusy, sfera armilarna, kwadrant, sekstant i triquetrum.
Sekstansy tworzyły odmienny typ instrum€1l11tów, zwanych
sekstansami nawet WÓWICZas, gdy luk nie równał: się 60°; dwa
ramiona, jedno stale, drugie ruchome, zaopatrzone w przezi€'!"niki, służyły do pomiaru odległości kątowej między gwiazdami.
Najczęściej używany spośród nich różnil się od mniejszych instrumentów tym, że obserwować nim musiało dwóch obs€T\vatorów, patrząc ku gwiazdom przez dwa prz;ez:iern.ik.i. Opierał się
on w swoim ŚII'odku ciężkości na ruchomej kuli tak, że ZUJajdowal
się w równowadze we wszystkich polożeniach linii lączą•cej
gwiazdy; mial on promień wynoszący około 1.5 m. Byl'y tam
także metalowe armile (sfery armilarne) o uproszczcmej i bardziej stabilnej budowie, bez pierścienia ek:liJptyk:alnego, do odczytywania współrzędnych równikowych (rekta.sce!IlSji i d·eklin.acji) w bardziej niż dotychczas godny zaufania sposób. Pierś cie
nie ustawiano we właściwej pozycji przy pomocy rektasoonsji
znanej gwiazdy; rektascensję innych gwiazd i planet można bylo wtedy na narzędziu wyznaczyć (pomiar względny). Wśród
sekstansów pewną odmianę stanowił sekstans tryganiczrny, róż
niący się od imnych sposobem montażu. Narzędzie spoczywalo
na mocnej ramie o kształcie równoramiennego trójkąta lub też
wzmocnione było szeregiem trójkątów i stąd nazwa sekstansu:
trygooiczm.y czyli trójkątny. Używano go głównie do wyznaczania wyrokości Słońca lub gwiazd. Wystarczał tu jeden obeerwator. Trudrno dociec, ile takich instrumentów posiadał Brahe,
wiadomo jednak, że w taki właśnie sekstans wyposażył na wiosnę 1584 r. swego najzdolniejszego zapewne w asrłlrometrii ucznia
i asystenta, E 1 i a s z a M o r s i a n u s a C i m b e r a, na podróż
do Foliski (Warmila).
Pooieważ Brahe uważał podaną przez Kopernika wartość nachylenia ekliptyki do równika za nieco błędną, gdyż systematyc:llrlie odchylała się od waJrtości przez niego otrzymywanych
i podejrzewał, re bląd polega DJa nie dość dokładnym wyznacze-
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szerokości geograficznej Fromborka, wysłał tam specjalną,
choć jedinoosobową ekspedycję astronomiczną oelem wykonania nowych obserwacji wysokości jego bieguna. Morsianus obserwacje wykonał, a Brahe następnie je 7lredukował i spożytk<r
wał naukowo. I faktycznie okazało się, Żle sz,erokość Flromborka,
wyznacwna przez Kopernika, obarczona była pewnym błędem,
nie tak jednak wielkim, jak podejrzewał Tycho. Co ciekawsze,
że w pracy Tychona o tej podróży pt. Appendix ad observationes anni 1584 znalazły się wskazówki określające miejsca we
Fromborku, z których obserwował niegdyś Kopernik, oo do
czego dotychczas parnował zupelrny zamęt w literaturze facho-

niu

wej **).
Tycho Brahe był entuzjastą Kopemika, pomimo iż nie podzielał jego poglądów na budowę świata. Powodowany spostrzeżeniem, że gwiazdy nie wykazują dmbnego TUchu na sferze
niebieskiej, który miałby miejsce w wypadku słus:znooci teorii
Kopernika, tzw. paralaksy, szukał innego sposobu wyjścia
i stworzył nową teorię, którą dumnie nazywał "Systemem Tychana Brahe". Nie przeszkadzało mu to jednak odnosić się
z wielkim pietyzmem do Kopernika jako genialnego astronoma
i sławić jego odkrycia; zwŁaszcza wiele słów zachwytu poświęcił
jego skromnym :narzędziom z drzewa jod:towego, którymi- mimo braku korniecZIIlej do obserwacji astmnomicznej pDecyzji zdołał nasz wielki astronom osiągnąć tak wielką, jak na owe
czasy, dokładność. Gdy Morsianus powracał na wyspę Ven,
wiózł ze sobą w darze od kapituły fromborskiej nie tylko rportret
Kopernika ale i jego orygirnaJne triquetrum, które potem stanęło w Uraniborgu na honorowym miejs•cu, a TYJCho, jta ko amator-poeta, napisał odę na jego cześć.
Po śmierci kiróla Fryderyka II, protektora Brahego, w mkru
1588, stosunki z dworem królewskim zaczęły się rpsuć, tak iż
w r. 1597 opuścił aSitronom wtraz z rodziDą swoją ukochaną wyspę na zawsze, pozostawiając budynki na ł:a:.510e loSIU, który nie
był dla nich łaskawy. Przez pewien czas Brahe bawił w Kopenhadze, potem osiedlił się na zamku Wandsbmg kolo Hamburga
(dzisiaj w obrębie miasta). Stąd w r. 1599 przeniósł się do Pragi
na zapnosze.n;ie cesaJr'Zia Rudolfa II, który oftalrował mu na mieszkanie pałac B€1I1atk:i. ·po~ożony około 40 km na pn. od Pragi. Tam
Brahe usilowal założyć podobne obserwatorium jak na Hveern,
P a g a c z e w ski: Duńska ekspedycja astronomiczna na
w r. 1584, Komunikaty Mazursko- Warmińskie, Olsztyn 1964,
Nr l str. 21.
**) Zob. J.

Warmię
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Rys. 2 Zabezpieczone ruiny Stjerneborgu

Fot.: J. Pagaczewski

jednakże zawiodły go obiecane dotacje ces<łll"Skie. Tu doszło do
spotkania TychO!DJa z młodym jeszcze, ale już Zlrlanym mate:rnatykiem i astron!Omem J a n e m K e p l e r e m. Kepler
współpracował: z Erahem jako świetny 1:eoretyk na polu teorii
ruchów planet, obejmując po śmierci Tychona cały jego skarbiec obserwacyjny oraz stanowisko jako nadwOII1Ilego matematyka cesarskiego.
Sprowadzone do Pragi z wyspy Hveen. narzędzia Brahego
przechowyWlane były czas jakiś w pałacu królowej Anny (Jagiellonki) zwanym Belweder na Hradczynie, jednakże - podobnie jak i llil!I"zędzia Keplera -uległy one Zlll'iszczeniu w czasie
wojny trzydz:i.estoletn.iej. Zaledwie jeden wielki sekstans przechowywany w Muezum Techniki w Pradze pochodzi prawd~
dobnie ze zbioru Tychona (wykonany przez H a b er m e l a
prawdopodobnie na zamówienie Tychcma).
Historyk duński H ar a l d M ort e n s e n pisze, że narzę
dzia Tychona •p o jego śmierci zakupił cesarz Rud o l f za olbrzymią sumę 20000 taJ.arów. Jedinakże suma ta nigdy nie została w calości W)"pliaoona rodzi.n.i,e, gdyż k:asa cesarska tłuma
czyła się brakiem gotówki. Do roku 1608 :rodzina Brahe uzyskała zaledwie 5000 talarów. Zubożala rodzina wielkiego astronoma byla zmuSZiO!DJa pozbyć się swych klejnotów rodzinnych
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i innych warlościowych przedmiotów. Podobno jeszcze w roku
1678 toczyły się pertraktacje ze spadkobiercami.
Szczegółowy opis swoich narzędzi i obserwatoriów astronomicznych dal Tycho Brahe w dziele Astronomiae instauratae
mechanica (Mechrurizm odnowionej astronomii), opublikowanej
w r. 1598. Druga jego praca, Astronomiae instauratae progymnasmata (Wstęp do odnowirmej astronomii), była drukowana
w kilku częściach począwszy od roku 1588; zawierała O!Ilia rezcltaity obserwacji Słońca, Księżyca, gwiazd "stałych", gwiazdy
nowej 1572 oraz komet; ostatnia część wyS?Ja już po śmierci
astronoma w r. 1602.
Wszystkie dzieła łącznie opublikował w latach 1923-1927
w Oxfordzie biograf Brahego, duńczyk, S. L. E. D ti" e y er,
jako Tychonis Brahei Dani Opera Omnia w 15 wielikich tomach.
Zwłoki Brahego spoczywają pod cmmą marmurową płytą
w praskim Kościele Pa:nny Ma:rii pod Tynem; na sąsiednim
fibrze wmurowa:ne jest również mati"murowe epitafium (s. 4
okładki) z podobizną astranoma w zbroi rycerskiej.

PORADNIK OBSERWATORA
ANDRZEJ MARKS -

Warszawa

KSIĘZYC

PRZEZ

WYGLĄD KSIĘZYCA

LORNETKĘ (7)

W 9,3 DOBY PO NOWIU

samym górnym końcu widomej części globu Księżyca
kmter G i oj a mający Ślrednicę 42 km. Na
poludnie od niego wyróżnia się krater S c o re s by o średnicy
58 km. Posuwając się "w dól" terminatora zauważymy wyrróż
niający się kJTater G o l d s c h m i d t o średnicy 124 km. Na
zachodnią część jego wału nałożony jest krater A n a x a g oras mający średnicę 51 km i wal o wy.sokości do 3000 m. Dalej wyróżmiają się k!Tatery: F on tenelle o średnicy 37 km,
a na wschód od niego krater E p i g e n e s o średnicy 48 km.
Dalej na szkicu zaznaCZ'Ono trzy kiratery: T i m a e u s, mający
średnicę 35 km i dalej - :na M o r z u M r o z u nieopisany
kirater A r c h y t a s o ś:rednky 34 km z wałem o wyrokości
1500 m i jeszcze dalej krater Protagoras. Na,jbardziej wyróżniającym się obieMem w półnoonej części globu Księżyca
jest krater P l a t o, mający średnicę 96 km, wal o wysokości
od 1050 do 2100 m i płaskie dno. Na poludnie od tego krateru

Na

wyróżmia się
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na powierzchni M orz a D e s z c z ów widoczny jest odosobniOIIly wi€!I'Z'Cholek górski P i co o wysokości 2400 m. Na zachód od niego w okalającym Morze Deszczów paśmie górskim
zaZl'llaczono na s'Zlkiou Przylądek L a p l a c e (Laplaoe Promontorium) mający wysokość 2700 m. We wschodniej części Morza
Deszczów zazn~one jest B l o t o M g i e l (Palus Nebularum),
a między kraterem A r c h i m e d e s i A p e n i n a m i B l o t o Z g n i l i z n y (Palus Putredinis). Na powierzchni Morza Deszczów wy:różniają się następujące kratery: T i m o c h ar i s o średnicy 40 km, z walem o wysokości 2100 m, L a m b e rt
o średnicy 31 km i P y t h e a s o &oodn.Lcy 19 km. Od południa
Morze Desz;czów ograniczone jest przez G ó r y Kar p a ty
(Carpatian Montes), których najwyższy wierzchołek ma wysokość 2100 m. Na południe od tych gór znajduje się najefektowniejszy krater na Kisiężycu Koper n i k o średnicy 90 km
z walem o wysokości 3600 m i wysoką górką centralną. Na
północo-wschód od niego wyróżnia się krater E rat o s t h en es o średnicy 61 km z wałem o wyrokości 4800 m i wysoką
górką centralną. Na południe od Kopernika widoczny jest krater Re i n h o l d o średnicy 48 km z walem o wysokości
2700 m, a na południe od niego trójka kraterów ze miszezonymi
wałami: krater F r a M a u r o o średnicy 80 km, krater B o np l a n d o 'Średnicy 57 km i kmter P ar r y o ś1rednicy 45 km.
Na południe od nich wyróżnia się jeszcze jeden krater ze zniszczonym wale m mający nazwę G u e r i ck e i średnicę 58 km.
W poludniowej części Morza Chmur na linii terminatora wyróżnia się klrater B u 11 i a l d u s o średnicy 62 km z wałem
o wysokości 2400 m. Od południa do krateru tego przylega krater Bull.iaJdus A, a daJ.ej Bullialdus B, a na zachód od tego
ostailruiego znajduje się kJrater K 6 n i g o Ślrednky 22 km. Na
poludniowo-WS>Chodnim obrzeżu Morza Chmur znajduje się
efektowny .kJrater P i t a t u s o średnicy 80 km, a na zachód
od niego krater H e s i o d u s o średnicy 45 km. Na poludnie
od kirateru Pitatus wyróżnia się nie zaznaczany na szkicu krater G a u r i c u s o średinicy 64 km z walem o wysokości 2790 m,
a na poludnie od krateru Hesiodus klrater W u r z e l b a u er
o średnicy 80 km i z walem o wysokości 1500 m. Następny za2'JI1aJC'Wny na szkiou krater to C i c h u s o Ślrednicy 32 km z walem wysokim na zachodzie na 2700 m. Od północo-wschodu
przylega do niego krnter W e i s s (nie zaznacwny na szkicu).
Dalej na szkllicu zaznaczony jest klrater H e i n s i u s mający
śT'ed!nicę 72 km. W południowej jego części majdują się tk:ratery:
Heinsius A, dalej Heinsius C, a na zeWillątrz - Heilns.i.us D. Od
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poludnio--zachodu przylega do niego krater W i l h e l m I
o średnicy 96 km z walem o wysokości 3300 m , a na wschód od
niego znajduje się efektowny krart:er T y c h o o średnicy 80 km
z walem o wysokości 3600 m i oentra1ną górką. K.rate:r ten otoCZJOny jest nadzwyczaj dlugimi jasnymi smugami. Do krateru
Wilhelm I przylega od poludnia krater M o n t a n ar i (nie z:a2JnaCzony na szkicu), a od zachodu do tego ostanego przylega
podłużny krater L a g a 11 a. Na poludmie od nich czyli "w dół"
terminatara znajduje L ię wielki .kirater L o n g o m o n t a n u s
o średnicy 144 km, a dalej w pobliżu południowego bieguna
Księżyca znajduje się olbrzymi krater C l a v i u s o średnicy
232 km z walem o wysokości 3600 m (oddzielne jego wierzchołki mają wysokość 5100 m). Na poludniowej częśd walu
tego krateru znajduje się krater Rut h er f u r d o Ślrednicy
40 km, a na północ od niego na dnie krateru Clavius krater
Clavius D. Od :mchodu do krateru Clavius przylega podlużmy
krater B l a n c a n u s o średnicy 91 km z walem o wysokości
3600 m.

KRONIKA
Najpopulantiejsze

narzędzie

pracy astronoma

Warto odnotować fakt, iż wbrew pozorom, najczęściej przez astronoma używanym narzędziem pracy nie jest już bynajmniej teleskop,
lecz maszyna cyfrowa. Swiadczy o tym ilość prac naukowych wykonanych przy ich użyciu, przekraczająca obecnie ilość prac czysto obserwacyjnych (coraz częściej wszelkie redukcje obserwacji wykonuje się maszynowo). Wniosek ten oparty jest na danych z kilku roczników jednego
z najpoważniejszych astronomicznych czasopism naukowych - Astronamical Journal. W roku 1965 prawie połowa (ponad 4ZO/o) opublikowanych tam prac opiera swe wyniki na rachunkach maszynowych.
Liczba ta stale wzrasta; w roku 1962 wynosiła 250/o, a w roku 1963 26%. Wydaje się, że liczby te są nieco zaniżone, bowiem wielu autorów
niejednokrotnie nie wspomina nawet o tym, że jakieś obliczenia były
Wykonane na maszynie matematycznej, traktując to jako rzecz zupełnie
oczywistą.

Znacznie gorzej sytuacja ta przedstawia się w Polsce, gdzie potencjal
obliczeniowy jest wielokrotnie niższy niż w innych krajach. Na ogólną
liczbę 64 prac opublikowanych w kwartalniku Acta Astronornica w latach 1964 i 1965 zaledwie w pięciu wypadkach wykorzystano maszyny
cyfrowe. Ulegając jednak złudnym nieraz statystykom można dojść do
Wniosku, iż nie jest to wcale mało, bowiem w roku 1965 Folska dysponowała około 500 razy mniejszą liczbą maszyn matematycznych niż
Stany Zjednoczone.
KRZYSZTOF ZIOLKOWSKl
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Międzynarodowy układ

jednostek miar SI

Dziennik Ustaw PRL nr 25 z dn. 30 czerwca 1966 r. publikuje RozpoRady Ministrów z dn. 23 czerwca 1966 r. w sprawie ustalenia
legalnych jednostek miar, oparte o Ustawę z dn. 17 czerwca 1966 r.
o miarach i narzędziach pomiarowych. Wykonanie Rozporządzenia powierzono" Prezesowi Centralnego Urzędu Jakości i Miar (d. Główny
Urząd Miar), który wydał Zarządzenie z dnia 21 grudnia 1966 r., opublikowane w ostatnim (74-tym) w r. 1966 numerze Monitora Folskiego
(poz. 356). Zarządzenie to w e szło w życi e z d n i e m 31 gr u dn i a 1966 r.
W myśl Zarządzenia legalnymi jednostkami miar są:
l. Jednostki podstawowe SI
rządzenie

l

Wielkość

metr
kilogram
sekunda
amper
stopień Kelvina
kandela

Dlugość

Masa
Czas
Natężenie prądu elektrycznego
Temperatuva termodynamiczna

.

światłość

2. Jednostki

uzupełniające

Kąt

l

Oznaczenie

m
kg
s
A

OK
cd

SI
Nazwa jednostki miary

Wielkość

plaski

l

Kąt bryłowy

Nazwa jednostiki miary

radian
steradian

Oznaczenie
rad
sr

3. Jednostki pochodne SI

Jednostkami pochodnymi SI są rte, które można wyrazić jako iloczyny
lub stosunki jednostek podstawowych lub uzupełniających, np. prędko
ści m/s, gęstości - kg/m'3 , siły (niuton) - N = kg • m/s 2 , strumienia
świetlnego (lumen) lm = cd/sr itp.
·
Można tworzyć wielokrotności i podwielokrotności jednostek podstawowych, uzupełniających i pochodnych przez dodanie poniższych przedrostków lub ich oznacze(l:
Wielokrotności

---lO"
lO"
lO'
10 1
10•
lO'

= l 000 000
=
=
=
=
=

ooo 000

l 000 1! 00 000
l 000 000
l 000
100
10

l

Przedrostek
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka

l

Oznaczenie
T
G

M
k
h
da
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10-·
lO-''
10..... .
10- ..

=l
=0 ,1
= 0,01
= 0,001
= o,ooo
= 0,000
= 0,000
= 0,000
= 0,000

oo1
000
000
000
000

001
000 001
ooo 000 001
000 000 000 001
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Przed r ostek

l

Oznaczen•e

decy
centy

d

mili

m

mikro
na no
piko
femto
atto

c
~

n

p
f
a

W załączniku (nr l) do wymienionego Zarządzenia CUJiM podane są
definicje podstawowych i uzupełniających jednostek oraz wybór 68 jednostek spośród najczęściej używanych. Natomiast w załączniku nr 2
znajduje się wykaz "jednostek miar przejściowo dopuszczonych jako
legalne". Wymieniono ich aż 144, ale nie wyczerpują one ogółu jednostek
przeznaczonych kiedyś do skreślenia z listy "legalnych". Są to wszystko
jednostki nie należące do układu SI i które można zastąpić jednostkami
SI. W jaki sposób to nastąpi i kiedy - to okaże życie. Terminu ich
skreślenia z listy legalnych nie określa się, całkowite ich wycofanie jest
celem ostatecznym, obecnie dokonuje się więc "wdrażanie" do układu SI.
Do "przejściowo-legalnych" zaliczone zostały bądź te jednostki, które
nie są pochodnymi podstawowych i uzupełniających układu SI, bądź
te, które otrzymały dawniej nazwy nie odpowiadające dziś sposobowi
tworzenia wielo- i podwielokrotności. Wśród ważniejszych jednostek
"przejściowo-legalnych" znalazły się więc:
- wszystkie jednostki kąta (z wyjątkiem radiana i jego pochodnych),
jako nie odpowiadające systemowi SI ani dziesiętnemu (l 0
60' itd.),
- wszystkie (z wyjątkiem sekundy) jednastki czasu: minuta, godzina, doba lub dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok,
- liczne jednostki długości, jak mila morska, parsek itp. oraz utworzone przez niewłaściwe (z punktu widzenia układu SI) zastosowanie

=

przedrostka: mikron (poprawnie: mikrometr).
Za nie należące do układu SI uzmane zostały:
- tona; karat (równy 200 mg); litr (definiowany dawniej jako l kg
wody w określonych warunkach),
- kilogram-siła (kilopond), jak również liczne jednostki ciśnienia jak
atmosfera techniczna, tzw. milimetr słupa rtęci oraz wszystkie
związane z kilogramem-siłą;
- jednostka gęstości - gram na centymetr sześcienny {g/cm3), ponieważ jednostką gęstości SI ma być kg/m 3 ; kaloria i jej pochodne;
i wiele innych,
Oto krótki przegląd najważniejszych zrnian, jakie pociąga za sobą
przyjęcie nowego systemu, zwanego układem SI (skrót SI pochodzi od
System e International d'Unites).
Zainteresowanym radzimy nabyć nr 74 Monitora Folskiego (ostatni
z r. 1966, cena 8 zł). W przygotowaniu są różne publikacje, których celem jest stopniowe wdrażanie układu SI w życie, przede wszystkim
w szkolnictwie. Stosowanie właściwych, "legalnych" jednostek miar
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i ich nazw jest obowiązkiem również wszelkich wydawnictw. Ustawa
o miarach i narzędziach pomiarowych z dn. 17.VI.1966 r. przewiduje
(art. 17) stosowanie kary do 1000 zł za "wyrażanie miary w nielegalnych
jednostkach".
LUDWIK ZAJDLER

Nowy układ międzynarodowy
Kult jednostek w astronomii

Nie chodzi tym razem o układ w rodzaju niedawno zawartego w Moskwie na temat pokojowego podboju Kosmosu, lecz o - również między
narodowy - ale dotyczący jednostek miar. 1 ) Obowiązujące w tym zakresie zarządzenia nakładają również na nasze pismo obowiązek "wdrażania" jednostek układu SI. Oc zywiście przede wszystkim tych, które
dotyczą astronomii.
I otóż "wdrażanie" musimy rozpocząć od polemizowania: na pierwszej
stronie nru 74 Monitora Folskiego z dn. 31 grudnia 1966 r. podano, że
jest to numer ostatni z r. 1966, tymczasem - według naszej rachuby
(astronomicznej) - jest to numer pierwszy r. 1967, bowiem odpowiada
dacie O stycznia 1967.
Dwumiesięczny "cykl produkcyjny" Uranii, jak również dodatkowe
systematyczne choć nieplanowe z "przyczyn niezależnych" opóźnienie
w dostarczaniu naszego pisma do rąk Czytelników powodują, że dopiero w bieżącym (kwietniowym) numerze możemy rozpocząć akcję
popularyzowania nowych jednostek. A więc - wdrażajmy!
Z niektórymi jednostkami nie będziemy mieli kłopotu. Znika na przykład kilogram-sila, zwany także kilopondem. Większość astronomów
w ogóle nie wie co to takiego, niektórzy znali to tylko ze słyszenia.
W astronomii posługujemy się od czasów Gaussa układem CGS i tamte
jednostki siły tylko nam zawadzały. Na miejsce tych zlikwidowanych
wchodzi niuton (tak nazwano tę jednostkę na cześć wielkiego Newtona!).
Jest to nic innego jak 10 5 dyn, znanych z układu CGS.
Zamiast kalorii będziemy używali dżula (chyba na cześć Joule'a) .
A temperaturę będą teraz wszyscy - nie tylko astronomowie - mierzyli stopniami Kelvina. Podobno wśród producentów lodówek zapanował popłoch ...
Zniknie mikron, na jego miejsce wchodzi mikrometr, a na miejsce
mikrometru - śruba mikrometryczna.
Przestaniemy posługiwać się kiurem (czyżby Curie?!) oraz ajnsztajnem 2 ). Nie wiemy natomiast, jak mamy mierzyć jasność gwiazd, ponieważ w wykazie nie podano jednostek skali wielkości gwiazdowych.
Z jednostek czasu obroniła się tylko sekunda. Ale i ona została nieco
zmieniona: skrócono ją do jednej trzeciej. Jej skrót obowiązuje s zamiast dotychczasowego sek lub sec . Minuta, godzina, a także doba, tydzień miesiąc i rok zostały zaliczone do "przejściowo-legalnych" jako
"pozaukładowe". Co prawda, duże ułatwienie w rachubie czasu da nam
możność stosowania przedrostków kilo (k), mega (M), giga (G) i tera (T).
dzięki czemu każdą datę w roku można wyrazić w wielokrotnościach
sekundy (rok liczy 31 Ms 556 ks 925 s i 974,7 ms), licząc od daty O stycznia.
'l patrz str.
)

Szalejąca

ll1ł .

w Warszawie grypa nie omlnęla 1 naszej redakcji. W zdekompletowanym gronie nie potrafiliśmy ustalić, na czyją cześć tak nazwano tę jednostkę .
1
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Jak dotąd - "wdrażanie" nie sprawiło kłopotu. Pewną trudność napotkamy przy jednostkach długości. Musimy obejść się bez lat świetl
nych, czekają nas natomiast lata świetne, kiedy będziemy odległości
ciał niebieskich wyrażali w jednostkach układu SI. Na pozór nic prostszego :
l jednostka astronomiczna
149,5 Tm
l rok świetlny
9460 Tm
l parsek
= 30840 Tm
gdzie - przypominamy - Tm (terametr) = l 000 000 000 000 metrów.
A Więc Wielka Mgławica Andromedy będzie teraz oddalona
o 6 000 000 000 Tm, a nie o 205 kiloparseków, odległość radioźródła 3 C 196,
dotąd wynosząca 12 miliardów lat świetlnych, teraz wyrażać się będzie
liczbą 113 000 000 000 000 Tm (terametrów). Są to liczby przysłowiowo a odtąd rzeczywiście - astronomiczne. I tu właśnie trudność, o której
wyżej . Astronomowie nie lubią posługiwać się liczbami astronomicznymi,
wolą stanowczo parseki od dziesiątków tysięcy terametrów.
Podobna trudność występuje przy wyrażaniu masy. Masa Słońca wynosi (jeżeli wierzyć tabeli stałych astronomicznych przyjętych na ostatnim Zebraniu Unii Astronomicznej) M = 2 · 10113 g. Nic nie zyskamy
pisząc 2 • 102 1 Tg.
Istnieje taka zasada, aby liczba Q stojąca przed mianem jednostki
miary spełniała warunek
l:::;;;; Q< 1000,
nie piszemy przecież że odległość Krakowa od Warszawy wynosi 318 000
metrów, lecz 318 kilometrów. Podobnie nikt nie powie, że "waży" 72 000 g,
lecz 72 kg. Trudności w wyrażaniu odległości i mas astronomicznych
w jednostkach układu SI możnaby usunąć, gdyby wymyślić nowe "przedratki" uzupełniające tabele (patrz str. 118) wzwyż . Chodzi właściwie
o to, aby nazwy tych przedrostków odzwierciedlały sens fizyczny (a raczej astronomiczny). Pewne sugestie nasuwa nam brzmienie przedrostka
"tera".
Terra to przecież (lacirna!) Ziemia. Masa Ziemi wynosi m =
= O000 003 003 382 M czyli 6 • 10 27 g. Gdyby liczbę 1027 , czyli jedynkę
z 27-ma zerami, nazwać "Terra" - wszystko byłoby w porządku: masa
Ziemi wynosiłaby 6 Terragramów. Dla odróżnienia od 1012 - tera z małej
litery, będziemy od dziś pisali 1027 - Terra z dużej i dwa er. Natomiast
skrót będziemy pisali z małej litery t.
Prosimy Czytelników o wypowiedź w tej sprawie. Prosimy również
o dalsze sugestie. Jeżeli nasza propozycja się przyjmie, złożymy odpowiedni projekt na najbliższym Zgromadzeniu Międzynarodowej Unii
Astronomicznej, które odbędzie się - jak wiadomo - w sierpniu br.
w Pradze.
Najwięcej jednak kłopotu sprawia jednostka kąta . Tu już nie chodzi
o przedrostki, bo nie ma ich do czego doczepiać: wszystkie iednostki
kąta prócz radiana będą w przyszłości nielegalne. Znikną wynalezione
jeszcze przez astronomów babilońskich stopnie (pozostają tylko stopnie
naukowe), minuty i sekundy. Usunięte będą grady z centy- i miligradami. Nie należą do SI, więc precz! Pozostaje tylko radian.
Radian jest to kąt płaski (cytujemy definicję na razie tylko kąta
płaskiego, wypukłym zajmiemy się za rok) zawarty między dwoma promieniami koła, wycinającymi z okręgu tego koła łuk o długości równej
promieniowi.
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Można stosować wszelkie przedrostki, a więc może być miliradian
itp. Ale to nam niczego nie ułatwia. Stosunek długości obwodu koła do
promienia wynosi 2;r, a ;r jest liczbą przestępną, więc dzielenie koła na
stopnie będzie - po wprowadzeniu układu SI - przestępstwem w myśl
obowiązujących przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych. Należy więc już teraz, w okresie "wdrażania", pomyśleć jak wykonywać
podziałki na narzędziach pomiarowych astronomicznych i jak wyrazić
azymuty, długości i szerokości, rektascensje i deklinacje, jak również
odległość zenitalną itd. itd. w legalnych jednostkach miary kąta, bowiem
wyrażanie miary w nielegalnych jednostkach grozi karą tysiąca złotych
(art. 17 Ustawy).
Fazostaje do omówienia jeszcze jedna jednostka, bardzo potrzebna
nie tylko astronomom: złoty . Jej "wdrażanie" jako jednostki układu SI
redakcja Uranii rozpoczęła już dawno, stosując przy obliczaniu honorariów przedrostki decy i centy, a obecnie zamierza wdrażać przedrostek
mili.
LUDWIK ZAJDLER
Nowy teleskop-gigant, tym razem w Europie
Znana z eksploatacji nowo odkrytych pól naftowych na Bliskim
Wschodzie duńsko-arabska spółka ADJUB AKLEIW ufundowała kosztem miliarda tynfów 5-metrowy teleskop dla duńskiego obserwatorium
na wyspie Hveen w Cieśninie Sund. Teleskop, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, zainstalowany będzie w centralnej kopule dawnego obserwatorium Tychona Brahe - Stjerneborg (patrz ilustracja na
str. 114). Montaż instrumentu rozpoczęto w dniu 29 grudnia ubiegłego
roku, w czterechsetną rocznicę pamiętnego pojedynku, w którym ten
wielki astronom został fatalnie okaleczony. Otwarcie Obserwatorium
nastąpi w dniu l kwietnia br.

L. Z.

Z KORESPONDENCJI
ERRATA do OGLOSZEŃ w poprzednim numerze
Pan J a n u s z K a z i m i e r o w s k i z Kalisza pisze, że mieszka na
ulicy 3 (trze c i e g o!) M aj a, a nie, jak podano, pierwszego (1).
Odpowiedzialny za to przeinaczenie Chochlik Redakcyjny korzysta
z okazji, by - zamiast prze prosić p r o s i ć PT Członków, by
teksty przeznaczane przez nich do druku w Uranii nosiły - o ile
możności nieodzowną zdaniem drukarz.y szatę
m a s zyn opi su
(z kopią i podwójnym odstępem).
Od Redakcji: Niestety, nasze ustawodawstwo pracy nie przewiduje
wymogu kwalifikacji maszynistki idealnej przy obsadzaniu etatu chochlika. Redakcja ostrzega!
Procjon i tależologia
P. Jerzy M a t h e a (Katowice, ul. Kościuszki 50) porusza sprawę
pisowni nazwy gwiazdy u. Psa Małego . Rozpowszechniła się pisownia
Procjon przez c, co jest - zdaniem Autora listu - pozbawione sensu,
gdyż jest to wyraz pochodzenia greckiego, a greckie )GU(J.)'V powinno być
pisane po polsku kyon, a więc - Prokyon, jak jest w broszurce J. Pagaczewskiego "Przewodnik po niebie". Wyjaśruamy:
Według zasad pisowni w przypadku greckich imion własnych obowią
zuje pisownia spolszczona, zgodna z tradycją polską (patrz Jodłowski
i Taszycki "Zasady pisowni polskiej", rozdz. XVI). Nie wszyscy jednak
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się do tego stosują. I tak, w Małej Encyklopedii Kultury świata Antycznego czytamy Alkibiades, choć w "zasadach" Jodłowskiego i Taszyckiego
jest Alcybiades. W innym miejscu Encklopedii spotykamy Mykeny,
a u Jodłowskiego i Taszyckiego- Miceny. Imię Cyrus pisze Jodłowski
i Encyklopedia przez C, choć w języku greckim pisano Kyros (pochodzi
ze staroperskiego Kurusz). Tego chce polska tradycja. O Procjonie Jodłowski i Taszycki nie wspominają, ale łatwo wydedukować, że należy
pisać

Procjon.

Gorzej, gdy ten sam autor pisze raz tak, a raz tak. Oto w "Poradniku
miłośnika astronomii" P. Kulikowskiego czytamy na str. 16, 20 i 101
Procjon, a na str. 86 i 99 - Procyon ...
P. W ł o d z i m i er z J o d ł o w s k i (Warszawa, ul. 11 Listopada 24)
zarzuca naszemu pismu, że prowadzimy mało staranna korektę (hm ... ),
bo na str. 328 numeru listopadorwego z ub. roku (list doc. K. Rudnickiego)
słowo tależolog zazgrzytało błędem ortograficznym.
Zwróciliśmy się w tej sprawie do p. doc. dra Konrada Rudnickiego
o wyjaśnienie. Okazuje się, że p . W. Jodłowski jest w zgodzie ze słow
nikiem Jodłowskiego i Taszyckiego jeżeli chodzi o wyraz talerz, który
należy pisać prwz rz. Wyrazu talerzologia (ani tależologia) w Słowniku
nie ma. "Osobiście proponuję - pisze doc. Rudnicki - nazywać tależe
latające tależami przez .,ż" w odróżnieniu od zwykłych talerzy przez
"rz" ... Gotów jestem jednak na ustępstwa i jeśli odpowiednia komórka
PAN-u postanowi nadal pisać wszelkie talerze przez "rz", nie będę protestował".

LUDWIK ZAJD L ER

KALENDARZYK HISTORYCZNY
14 kwietnia. 1629 roku urodził się Christian Huygens
C h r i s t i a n H u y g e n s urodził się w Hadze. Tam pod kierunkiem
ojca nabył pierwsze wiadomości z mechaniki i matematyki. Następnie
studiował w Lejdzie i Bredzie, początkowo prawo, później zaś matematykę. W roku 1649 wybrał się w podróż po Niemczech, Francji i Anglii,
a w r. 1666 zamieszkał w Paryżu jako członek nowozałożonej Akademii
Nauk. Po piętnastu latach powrócił do Hagi i tam zmarł 8 czerwca 1695 r.
Huygens był wybitnym fizykiem, mechanikiem oraz doskonałym astronomem-obserwatorem . Stworzył falową teorię światła, badał figurę Ziemi, oraz zastosował wahadło w zegarze. Ponadto wspólnie ze swym
bratem Constantinem udoskonalił lunetę astronomiczną budując obiektyw o długości ogniskowej około 40 m. W tych bowiem czasach nie znano
jeszcze soczewek achromatycznych i dobroć obrazu w znacznym stopniu
zależna była od długości ogniskowej obiektywu.
Za pomocą swej potężnej lunety w r. 1655 odkrył największy księżyc
Saturna (Titan), a w r . 1656 stwierdzil właściwy ksztalt pierścieni planety.
("Jest otoczony cienkim, płaskim, nigdzie nie przerwanym pierścieniem
nach ylonym do ekliptyki").
W r. 1657 opublikowana została praca Huygensa pt. "De raticiniis in
ludo alae", w której podał zasady stworzonego przez siebie rachunku
prawdopodobień s twa.
O odkryciach w systemie Saturna ogłosił rozprawę pt. "Systema Saturnium" (Haga, 1659), a teorię wahadła podał
w dziele pt. "Horologium oscillatorium" (Paryż, 1673). Zbiorowe wydanie
jego prac obejmuje pięć tomów, ukazało się w Hadze w latach 18881894.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI

KWIECIEN 1967
wieczorem, wysoko nad zachodnim horyzontem świeci
pięknym blaskiem W en u s. Wieczorem też i w pierwszych
godzinach nocy możemy obserwować Jowisza, który świeci jak
gwiazda -1.7 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt
i Raka. Saturn wschodzi pod koniec miesiąca na krótko przed
Słońcem i jest praktycznie niewidoczny. Uran widoczny jest
prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny,
Neptuna odnajdziemy przez lunetę w drugiej połowie nocy
w gwiazdozbiorze Wagi, a Pluton przebywa w gwiazdozbiorze
Lwa i dostępny jest prawie całą noc, ale tylko przez wielkie
teleskopy. Merkury przebywa zbyt blisko Słońca i jest w tym
miesiącu niewidoczny.
Przez większe lunety możemy też obserwować wieczorem
dwie z czterech najjaśniejszych planetoid: Ceres około 8 wielkości gwiazdowej widoczną na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt
i Woźnicy oraz Juno około 10 wielkości w gwiazdozbiorze Raka.
3<1 O 20h4Qm obserwujemy zakrycie l księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
4<1 Wieczorem na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień;
plamka cienia jest widoczna na tarczy planety, natomiast sam księżyc
ukaże się dopiero po przejściu o 20h7m.
7tl1Qh Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
8<116h Saturn w bliskim złączeniu z Księżycem. Zakrycie Saturna
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Fałudniowej Ameryce.
10<1 Wieczorem 3 księżyc Jowisza przechodzi na tle tarczy planety
i jest niewidoczny do 2lhl5m. O 22h34m księżyc l Jowisza zostanie zakryty przez tarczę planety, a o 22h52m pojawi się na niej cień 3 księ
życa.

11<1 Wieczorem od 2lhOm do 23hl6m na tarczy Jowisza widoczny jest

jego l księżyca; sam księżyc przechodzi na tle tarczy i jest niewidoczny do 22hlm.
13<17h Bliskie złączenie Wenus z Księżycem; zakrycie Wenus widoczne będzie w północno-wschodniej Europie i w Azji.
15<113h Mars w przeciwstawieniu ze Słońcem. W tych dniach Mars
znajduje się także najbliżej Ziemi (patrz tabelka) i osiąga największą
jasność; widoczny jest przez całą noc jako czerwona gwiazda -1.3 wielkości w gwiazdozbiorze Panny.
17<117h Jowisz w złączeniu z Księżycem. O 211142111 obserwujemy początek przejścia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy planety.
18d4h Merkury w bliskim lecz niewidocznym złączeniu z Saturnem.
Wiec:z;orem obserwujemy początek przejścia na tle tarczy Jowisza jego
l księżyca (o 2lh40m) i cienia tego księżyca (o 22h55m). Tego też dnia
o 6h46m heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1520 rotacji Słońca wg. numeracji Carringtona.
cień
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20cl l9h48 m Słońce wstępuje w znak Byka, jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 30 °.
22c1 Promieniują Lirydy. Radiant tego roju znajduje się w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h4m, dekl. + 33°; warunki obserwacji nie są w tym roku dogodne (Księżyc bliski pełni) .
23d O 7h Wenus w złączeniu z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka. O 8h Mars w złączeniu ze Spiką (Kłosem
Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. O 18h
Mars w bliskim złączeniu z Księżycem; zakrycie Marsa przez tarczę
Księż y ca widoczne będzie w Afryce i w Australii.
24d Całkowite zaćmienie Księżyca, niewidoczne w Polsce. Początek
zaćmienia widoczny będzie na Antarktydzie, w Australii i na Oceanie
Spokojnym ; koniec na Oceanie Indyjskim, w Australii i na Oceanie
Spokojnym.
25d22h Złączenie Neptuna z Księżycem .
27d Obserwujemy koniec przejścia l księżyca (o 20h20m) i jego cienia
(o 2lh35m) na tle tarczy Jowisza.
28d20h58m Koniec zaćmienia 3 ksi ę ż y ca Jowisza.
29d20h7m Początek przejścia 2 księ ż y ca Jowisza na tle tarczy planety.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europejskim.
ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET

Data

l od

1967

j.

III 23
IV 2
12
22
V 2

w e n u s

l

Słońca

0.720
0.719
0.719
0.718
0.719

107.7
107.6
107.5
107.5
107.5

l

od Ziemi

a . mln km j.

a. mlnkm

1.348
1.291
1.230
1.164
1.095

201.7
193.1
184.0
174.2
163.8

M

od

j.

ar s

l

Słońca

a. mlnkm

1.630
1.621
1.612
1.602
1.591

243.8
242.0
241.9
239.8
238.5

od Ziemi
j.

a. mln km

0.690
0.641
0.611
0.601
0.611

103.2
95.9
91.4
89.9
91.4

DANE DLA OBSERWATOROW SLORCA
(na 13h c z asu środ k. -europ .)

Data
1967

IV l
3
5
7
9
11
13
15
P -

tarczy
B

0,

l

p

l

Bo

l

Lo

o

o

o

-26.22
-26.30
-26.34
-26.35
-26.34
-26.28
-26.22
-26.11

-6.52
-6.41
-6.29
-6.16
-6.03
-5.89
-5.74
-5.59

220.91
194.52
168.13
141.74
115.34
88.94
62.54
36.13

kąt

(+ na
L• -

l Data
1967 l
IV 17
19
21
23
25
27
29

V l

p

l

Bo

o

o

-25.98
-25.82
-2.).62
-25.40
-25.16
-24.88
-24.57
-24.23

-5.42
-5.26
-5.08
-4.90
-4.72
-4.53
-4.34
-4.14

odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
wschód, - na zachód);
heliografiezna szerokość 1 długość środka tarczy.

l

Lo
o
9.73
343.31
316.90
29D.48
264.05
237.63
211.20
184.77

wierzchołka
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Kwiecień

Data
1967

111 czasu

środk.-europ.

11

21

V

l

-8.3
-4.3
+1.7
+9.3

22 59
23 45
o 41
l 47

l h czasu
środk. -europ.

Warszawa

4
4
4
4

hm

43
28
13
00

15
15
16
17

13
40
29
36

H
13
13
13

-9.1
-82
-7.1
-6.2

54
41
27
13

Widoczny

19
18
17
16

przez

ca!ą

6 07
5 18
4 31
3 43
jako

noc

wielkości

w gwiazdozbiorze Panny.
SATURN

221

V

l

o 12
o 21
o 29

1

- - - - - . - - - - , - - -- -1

l

- 1.0
-0.1
+o.8

l

557
4 41
3 27

1

17 45
16 39
15 33

Pod koniec miesiąca wschodzi nad
ranem na krótko przed Słońcem
(+1.1 wielk. gwiazd.).

a ___ j__!l

III 23
IV 12
V 2

m

15 29.0
15 27.6
15 25.6

południku

l

-17n 06 1
-17 00
-1n 52

l

m

3 05
l 45
o 25

PLANETOIDA l CERES

l

11
21

V

l
11

6 03.7
6 17.2
6 32.0
6 48.0
7 04 8

zach.

hm

h m

hm

3 33
4 23
5 13

6 14
5 59
5 50
5 47

2113
21 44
22 13
22 40

.JOWISZ

7 47
7 49
7 52
7 56

+21.fl
+21.7
+21.6
+21.4

l

+2919
+29 21
+2!ł 17
+ ~ 9 06
-1-:? 8 49

17
16
16
15

04
38
14
51
Hi 28

Widoczna wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Bliźniąt i Woźnicy. Około 8.3 wielk. gwiazd.

·-------Plan etoidy rozpoznajemy po ich

10
lO
9
8

2 53
2 04
l 37
l Ol

41
04
29
56

Widoczny w
pierwszej polowie
nocy na granicy gwiazdozbiorów
Bliźniąt i Raka (około - 1.7 wielk.
gwiazd.) .
URAN

11 32
11 29
11 27

l

+3.9 1 16 50
+4.2
15 25
+4.4
14 05

l

5 32
411
2 53

Widoczny prawie calą noc na
granicy
gwiazdozbiorów
Lwa
i Panny (5.8 wielk. gwiazd.).

___ a _ _

l__ ~__l wpołudniku
PLUTON

11

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

IV

l wsch. l

245

NEPTUN
h

o

kości .

40
42
43
45

czerwona gwiazda -1.3

III
IV 11

Warszawa

Wieczorem, wysoko nad zachodnim horyzontem świeci pięknym
blaskiem jak gwiazda -3.5 wielMARS

l
11
21
V l

a

l

WENUS

Niewidoczny.

IV

-

l zach.

wsch.

MERKURY
o
hm

h m

l

l

o l

l

a

IV

PLANETY I PLANETOIDY

1967 r.

h

m

s

l

o

114346
+1831~0
1141 54
+18 40.1
114025 . +1843.6

ll

"

m

23 17
21 ii7
20 37

Widoczny prawie całą noc w gwiazdozbiorze Lwa. Dostępny tylko
przez wielkie teleskopy (15 wielk.
gwiazd .) .
PLANETOIDA 3 .TUNO

8 08.1
815 .8
825.3
8 36 2
84R.3

+12 34
+1316
+1342
+ 13 55
+ 1354

l
'

19 08
!836
1806
17 38
1711

Widoczna wieczorem w gwiazdozbiorze Raka. Około 10 wielk.
gwiazd.

ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku
nocy okolicy nieba wedlug podanych wvżej współrzc;dnych (epoka 1950.0) .

Kwiecień

SŁ08CE

1967 r.
1h czasu

r. czasa
IV

m

hm

l

11

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

wsch.! zach. wsch . l zach. wsch.l zach. "'sch.l zach. wsch. zach. wsch zach. wsch l za~h. wsch.! zach.

a

l

-4.2 o 39
- 1.3 115
+ 1.4 l 52
+2.9 2 30
+3.7 1 3 08

l

11
21

V

a.

l

Wrocław

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

o

+ 4.2
+ 8.0
+11.5
+14.8
+ 17.6

l

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h rn

hm

hm

hm

hm

hm

5 38
5 14
4 50
4 28
406

18 36
18 55
19 13
19 31
19 49

5 28
5 04
4 45
4 26
4 08

18 25
18 43
18 57
19 13
19 29

5 28
5 04
4 45
4 26
4 08

18 24
l!J 41
18 57
19 13
19 29

5 19
4 54
4 36
4 17
3 48

18 21
18 40
18 59
19 17
19 36

5 18
4 56
4 36
4 17
4 00

18 12
18 27
18 43
18 58
19 13

5 12
4 50
4 27
4 06
3 48

18 10
18 26
18 44
19 Ol
19 18

510
4 48
4 28
4 09
3 52

hm

18
18
18
18
19

04
19
35
50
05

hm

hm

5 03
4 38
415
3 54
3 36

18 01
18 19
18 37
18 55
19 121

KSIĘZYC

h czasu
warszawa
Europ.

l

Data
1967

środk.

a.

IV
l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

t m

a

wsch. ! zach.
o

18 00 -27.fl
18 59 -27.6
19 56-26.0
2049-23.2
21 39-19.4
22 26 -14.9
23 10- 9.9
23 53- 4.5
o 35 + 1.0
117 + 6.5

l

1h czasu
Data
1967

hm

hm

IV

155
2 51
3 30
3 56
4 16
4 30
4 42
4 52
5 01
5 11

8 25
9 26
10 39
11 55
13 11
14 25
15 36
16 46
117 55
19 06

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

środk. -europ .

a.

l

h m

l

a
o

Warszawa Data
1967
wsch . l zach.
h m

lh m

2 00 +11.8 5222019
2 45,+16.6 5 35 21 33
3 32 +20.9 5 53 22 45
4 23 +24.3 6 17 5 17 +26.7 6 50 o 00
6 131+27.8 7 38 l 05
7 11 (27.4 8 44 l 58
8 09 +25.5 lO 03 2 37
9 06 +22.1 1128 3 05
10 02 1+17.3 12 581 3 25

IV

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1h czasu
środk. -eu rop.

a.

h m

a

l

l

o

10 57 +u.5
1150
4.9
12 44- 2.2
13 38- 9.1
1434-15.5
15 33 -21.0
16 34-25.0
1737-27.3
18 39-27.8
19 381-26.7

+

Fazy

Księżyca

warszawa
d

wsch. l zach.
h m

l

h m

14 28 3 42
15 59 3 55
17 31 4 08
19 07 4 23
20 41 4 39
22 13 15 02
23 37 5 31
613
o44 7 11
129, 823

Odległość
Księżyca

l

od Ziemi

Srednica
tarczy

l

d

Naj w.
Naj mn.

h

IV l 22
IV 9 23
IV 17 21
IV 24 13
V l 12

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra
Pelnia
Ostatnia kwadra

h\

29!4
3l.4

IV 9 4
IV 23 20
1
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U RAN I
MIESIĘCZNIK

Nr 5

Widok ogólny nowego
kowskiego.

teleskopu

Maksutowa-Cassegraina

Obserwatorium KraFot.: J. M. Kretner

Pierws za s trona okładki:
Zdjęcie "odwrotnej strony" Księżyca dokonane w dniu 20 listopada 1966 r. przez
statek kosmiczny Lunar Orbtter-2 z wysokości 1400 km nad jego powierzchnią.
Obejmuje obszar powyżej miliona kilometrów kwa d ratowych.

URANIA
MIESIĘCZNIK

POLSKIECO TOWARZTSTWA
Ml t OŚ Nl KÓW ASTRON OMil

Nr 5

ROK XXXVIII

Czasopismo wydawane z zasil:ku Polskiej
Akademii Nauk. zatwierdzone we wrześniu 1966 roku przez Ministerstwo Oświaty
do użytku szkól ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli 1 techmków (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 14 z 1966 rolw,
Wwa 5.11.66).
SPIS TRESCI

Jerzy M. Kreiner - Nowy teleskop
Obserwatorium Krakowskiego.
Jerzy Pokrzywnicki - Spadek deszczu meteorytów w BarwelL
Michał Kamieński Kometa potopu biblijnego (Kometa Halley'a z roku
3850 p.n.e.).
Poradnik obserwatora: Księżyc przez
lornetkę (8).
Kronika: Nowe wartości parametrów
geometrycznych i fizycznych dla planet "ziemskiej grupy"
Geologia
południowo-wschodniej
części
Mare
Imbrium - Budowa wnętrza Księży
ca Barwy na powierzchni Księ
życa Krater "Kopernik na zdjęciu
sondy Lunar Orbiter-2.
Obserwacje: Obserwacje plam sło
necznych w r. 1966 - Pięć lat dozorowania nieba gwiażdzistego.
Kronika PTMA: 494 rocznica urodzin
Mikołaja Kopernika.
Kalendarzyk historyczny: 11 maja
1871 r. zmarł John Herschel.
Z korespondencji.
Kalendarzyk astronomiczny.
Mamy

nadzieję, że

O nowym nabytku astronomii polskiej o teleskopie Maksutowa-Cassegraina, wykonanym przez
firmę Carl Zeiss dla Obserwatorium
Krakowskiego,
informuje nas mgr JERZY
KREINER.
Dr JERZY POKRZYWNICKI opisuje jak przeprowadzono poszukiwania
na terenie poludniowej Anglii odłamków wielkiego
meteorytu, którego przelot i eksplozję obserwowano w wigilię świąt Bożego
Narodzenia w r. 1965.
W jaki sposób, posługu
jąc się dawnymi przekazami kronikarzy o niezwykłych zjawiskach astronomicznych, można ustalić
daty wydarzeń historycznych,
dowiadujemy
się
z artykułu prof. dra MICHAŁA KAMIENSKIEGO
pt. "Kometa HaUey'a z roku 3850 p.n.e.".
Znaczna
część
naszej
Kroniki poświęcona jest
Księżycowi. Przedstawiamy
świetne zdjęcie części

"od-

wrotnej" strony naszego
satelity, a szczególną uwagę zwracamy na konfrontację dwóch zdjęć krateru
Kopernik. Pomiary fotogrametryczne tych zdjęć
(i innych okolic Księżyca)
pozwolą
w
niedalekiej
przyszłości na sporządzenie
dokładnej mapy, potrzebnej
dla przygotowania lądowa
nia.

Czytelnicy nie dali

się

zwieść

o teleskopie-gigancie w kwietniowym zeszycie Uranii.

informacją
Była to je-

dyna primaaprilisowa notatka, co łatwo bylo stwierdzić czytajqc
"po arabsku" nazwę domniemanego inwestora. W innych notatkach
pozwoliliśmy sobie wprawdzie na styl ,.primaaprilisowy", ale fakty
odpowiadają prawdzie.

'
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NOWY TELESKOP OBSERWATORIUM KRAKOWSKIEGO
Jedną z inwestycji Jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego jest nowe Obserwatorium Astronomiczne
"Fort Skała" zbudowane na terenie dawnych umocnień wojskowych w pobliżu wsi Bielany ok. l O km od Krakowa. (Por. artykuł St. R. Brzostkiewicza w numerze 6 Uranii z 1966 r.). Na
terenie Obserwatorium ·z budowano 5 k·opuł; w dwóch z nich
umieszczono instrumenty pracujące dotychczas w starym bu-

dynku przy ulicy Kopernika, do trzeciej przeniesiono ustawiony prowizorycznie 50 cm teleskop zwierciadlany. Najwięk
sza z kopuł o 8-metrowej średnicy ocz€kuje na zamówiony
w Związku Radzieckim 70 cm tel€skop zwierciadlany AZT-8
z przystawką fotometryczną. W piątej kopule, położonej w czę
ści południowo-wschodniej, znalazł m1ejsce zakupiony w firmie
CARL ZEISS Jena, 35 cm teleskop zwierciadlany systemu Maksu towa-Cassegraina.
W typowym teleskopie według projektu radzieckiego optyka
Maksutowa przy obserwacjach wizualnych promienie świetlne
po przejściu przez tzw. menisk odbijają się od głównego zwierciadła, a następnie dodatkowym zwierciadełkiem są skierowywane w bok, na zewnątrz tubusu, do okularu. Umieszczony
w przedniej części menisk jest soczewką wklęsło-wypukłą,
o prawie jednakowych promieniach krzywizny, której zadaniem jest skorygowanie wad zwierciadła głównego.
W omawianym przez nas instrumencie, pracującym w Obserwatorium Krakowskim, przewiercono zwierciadło główne (jak
to ma miejsce w systemie Cassegraina), a w miejsce dodatkowego zwierciadełka napylono odbijającą powierzchnię bezpośrednio na menisku. Na rys. l przedstawiony jest schemat biegu
promieni świetlnych w teleskopie przy obserwacjach wizualnych. Linią przerywaną zaznaczono miejsce umi€szczenia pryzmatu obiektywowego przy obserwacjach spektralnych.
Tak skonstruowany układ może zasadniczo pracować
w dwóch systemach:
l) W systemie dla obserwacji wizualnych. Wówczas w ognisku znajdującym się za zwierciadłem głównym umieszcza się
okular, efektywna ogniskowa tel€skopu wynosi 3300 mm.
2) W systemie dla obserwacji fotograficznych. Wtedy przed
dokręcaną skrzynką zawierającą kasety z kliszami umieszcza-
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Rys. l. Schemat biegu promieni świetlnych w teleskopie Maksutowa-Cassegraina przy obserwacjach wizualnych
P - pryzmat obiektywowy, M - menisk, Z - zwierciadło główne, O ognisko układu

na jest jeszcze jedna dodatkowa soczewka wyrównująca krzyEfektywna ogniskowa teleskopu w tym systemie wynosi 3400 mm.
Dla obserwacji wizualnych Zakłady Zeissa dostarczają
komplet okularów, których ogniskowe, uzyskiwane powiększe
nia oraz pole widzenia zawiera tabela l.
wiznę układu.

TABELA I

Ogniskowa
teleskopu
3300 mm

l

Ogniskowa
okularu
40 mm
25
16
10
6

Uzyskiwane

l

powiększenie

82
132
206
330
550

l

Fole
widzenia
26 1
19
12
7
4

Obserwacje fotograficzne mogą być prowadzone na dwa sposoby: Pierwszy z nich to zdjęcia na kliszach szklanych formatu
6,5 X 9 cm. Fotografowany fragment nieba jest wówczas kołem
o średnicy 60 mm, jednak jedynie w centralnej części o śred
nicy 40 mm zdjęcia są zupełnie wolne od winietowania. Odpowiada to około 40' łuku na niebie (nieco więcej niż tarcza
Księżyca).

Drugim sposobem jest fotografowanie na błonach małoobraz
kowych 24 X 36 mm, za pomocą dokręcanej kamery mało-
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obrazkowej EXA. Przed błoną umieszcza się dodatkową soprojektywem, która powiększa obraz fotografowanego obiektu w stosunku l : 4. Fotografowanie na błonach
małoobrazkowych szczególnie wygodne jest przy zdjęciach planet i Księżyca. W tym układzie na przykład średnica tarczy
fotografowanego Księżyca wynosić będzie 115 mm, średnice
niektórych planet odpowiednio: Marsa 1,3 mm, Jowisza 2,9 mm,
Saturna z pierścieniem 2,6 mm. (Wartości obliczone dla najmniejszych odległości od Ziemi).
Konstrukcja teleskopu pozwala również na uzyskiwanie
widm gwiazd. W tym celu zakłada się w przedniej części
instrumentu (rys. l), przed meniskiem tzw. pryzmat obiektywowy o kącie łamiącym 5° i średnicy 360 mm. Jest on wykonany ze szkła crown, przepuszczającego promienie ultrafioletowe. Uzyskane spektrogramy posiadają dyspersję około
300 A/mm w części widma bliskiej 'l inii wodorowej HY.
Równolegle do głównego tubusu teleskopu zamontowane są
pomocnicze lunety soczewkowe: mniejsza z nich posiada niewielkie powiększenie 17,5 X i duże pole widzenia około 4 °.
Z jej pomocą znajdujemy na niebie interesujący nas obiekt
i naprowadzamy go na środek pola widzenia, znajdzie się on
wówczas w polu widzenia głównego teleskopu. Druga luneta
posiada obiektyw o średnicy 110 mm i ogniskową 1130 mm.
Służy ona do prowadzenia fotografowanego obiektu, którego nie
można obserwować w głównym teleskopie w trakcie fotografii.
Do jej wyposażenia należy mikrometr pozwalający bardzo precyzyjnie kontrolować ustawienie gwiazdy w polu widzenia.
Nastawienie na określone miejsce na niebie odbywa się albo
za pomocą wspomnianej już niewielkiej lunetki szukającej,
albo za pomocą kół: deklinacyjnego (dzielonego co l 0 ) i godzinowego (dzielonego co 5 min.).
Cały teleskop prowadzony jest za ruchem sfery niebieskiej
przez mechanizm zegarowy typu UHRGAN, którego szybkość
obrotów regulowana jest przez dwusekundowe impulsy zegara
wahadłowego, znajdującego się w pomieszczeniach dawnego
fortu austriackiego, zamienionego obecnie na warsztaty i pracownie.
Instrument ustawiony jest na fundamencie opartym bezpośrednio na skalistym gruncie Obserwatorium, dla zapewnienia
należytej stabilności i niedopuszczenia do drgań wynikłych
z chodzenia koło niego, czy też innych prac wykonywanych
w pobliżu. W fundamencie znajdują się- dodatkowe śruby pozwalające regulować ustawienie osi głównej instrumentu.
czewkę zwaną

r
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Mimo stosunkowo krótkiego
okresu czasu pracy instrumentu
przeprowadzono już duży program obserwacji, przede wszystkim fotograficznych, głównie
dla poznania specyficznych
właściwości całego teleskopu.
Specjalnie ważne było eksperymentalne stwierdzenie zmian
położenia ogniska w zależności
od temperaturl. Zmiany te
w przedziale 20 C mogą dochodzić do 3 mm, a niewłaściwe
ustawienie kliszy fotograficznej
już o około 0,2 mm powoduje
uzyskanie nieostrych zdjęć. Prace te są ciągle kontynuowane
dla uzyskania wartości położe
nia ognisk w możliwie dużym
przedziale temperatur.
Rys. 2. Południowo-wschodnia
kopuła Obserwatorium "Na SkaNiezależnie od wspomnianego
le", w której ustawiono 35-cenprogramu "próbnych obserwa- tymetrowy teleskop Maksutowacji" prowadzi się już badania -Cassegraina. W głębi klasztor na
Fot.: J. Kreiner.
w kilku dziedzinach astronomii Bielanach.
i astrofizyki.
W sierpniu i wrześniu u b. roku mgr M. K u rp i ń s k a oraz
mgr M. W i n i a r s k i uzyskali 18 zdjęć komety Kilstana 1966 b, widocznej u nas jako rozmyta plamka około 10 wielkości gwiazdowej. Wyniki pomiarów klisz, uzyskane współrzędne
a i 6, zostały opublikowane w telegramach Międzynarodowej
Unii Astronomicznej i posłużyły dla obliczenia orbity wspomnianej komety.
Obecnie prowadzone są fotograficzne obserwacje okolicy terminatora na Księżycu (prace dr Róży S z a f ran i e c), dla
otrzymania zmian w długościach cieni gór księżycowych. Prace
te mają znaczenie przy badaniach ruchu Księżyca. Ponadto
wykonuje się fotograficzne obserwacje wybranych gwiazd
zmiennych oraz zdjęcia widm gwiazd za pomocą pryzmatu
obiektywowego.
Obok badań naukowych w pogodne wieczory instrument jest
często udostępniony dla pokazów nieba licznym wycieczkom
zwiedzającym Obserwatorium.
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SPADEK DESZCZU METEORYTOW W BARWELL
D nia 24 grudnia 1965 r. pomiędzy 16h12m a 16 11 15m czasu uniwersalnego zaobserwowano na przestrzeni ponad dziesięciu
hrabstw w poludniowej Anglii przelot olbrzymiego dziennego
bolidu w postaci kuli ognistej niezwykłego blasku. Przelot zakończył się potężną eksplozją , która zaalarmowała organa policji i straże pożarne w całej środkowej Anglii. Wyraźna smuga
dymu pozostawiona przez bolid rychło się rozproszyła dzięki
górnym prądom powietrznym.
Zagadka powyższej eksplozji wyjaśniła się, gdy zaczęto znajdywać odłamki meteorytów w małym miasteczku przemysło
wym Barwell, położonym prawie w ceritrurn geograficznym
Anglii, pomiędzy miastami Birmingham a Leicester o około
16 km na południowo-zachód od tego ostatniego.
Padające oqłamki rozsiały się na dużej przestrzeni, głównie
na południowo-wschodnim krańcu miastecika. Jedne odłamki
wybiły dziury w szybach pewnego mieszkania, inny odłamek
uderzył w dach auta i opadł na ziemię. Właściciel auta znalazł
odłamek, którego wagę określał na sześć do siedmiu funtów,
ale sądząc, że to któreś z dzieci ten odłamek rzuciło - nie zachował go i wyrzucił. Wreszcie odłamek wagi 410 g spadł przez
otwór dachu pewnego sklepu, przebił drewniany sufit i wpadł
do środka sklepu.
Pewien mieszkaniec Barwell zauważył jakieś zaniepokojenie
wśród koni na sąsiedniej łące i po chwili usłyszał "straszliwe
uderzenie" (horrible crack).
Kierunek lotu kosmolitu był SSW na NNE, a jego blask oceniano różnie, od blasku Słońca do dwukrotnego blasku Wenus.
Bolid był, jak się zdaje, zaobserwowany początkowo w Eradford-on-Avon (około 60 mil na północ od Kanału), dalej w Gloucestershire i wreszcie w Buckinghamshire.
Ro~pad kosmolitu rozpoczął się już na wysokości około 25 mil
(tj. 40 km). Niektórzy świadkowie podawali, że widzieli dwie
lub trzy oddzielnie lecące bryły, czy też obi~kty, jednak inni
twierdzili, że po ro~adzie widzieli tylko jeden obiekt. W każ
dym razie znalezione odłamki pochodziły z rozpadu tylko jednej bryły. Jest rzeczą interesującą, że jej końcowy rozpad nastąpił nad miasteczkiem Barwell na nader niskim pułapie.
Swiadczy o tym m. in. brak na odłamkach meteorytów tzw.
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otoczki opalenizny drugiego stopnia. Powierzchnie odłamków
pierwszego stopnia oraz powierzchnie świe

mają tylko otoczki
żych rozłamów.

Gdy na skutek zbadania w UniweTsytecie Leicester paru
spadłych fragmentów przesłanych przez miejscową policję wyjaśniło się, że obserwowane zjawisko było spadkiem deszczu
meteorytów, wiadomość o tym wydarzeniu szybko rozprzestrzeniła się i na teren zjechali naukowcy. Przybyli więc z British

Museum, z Muzeum Geologicznego oraz z Uniwersytetu Leicester i tamtejszego muzeum.
Pewną liczbę większych fragmentów i niezliczoną ilość drobnych znaleziono w gminie Barwell i dalej, na pt"zestrzeni około
mili. W pierwszym stadium poszukiwań ogólna waga odłam
ków mogła wynosić około 50 funtów.
Chociaż nie ma wątpliwości, że bolid przebiegał od strony
południowej, to jednak jak wynika ze zbadanych otworów
w gruncie po spadłych odłamkach- rozrzut ich był różnokie
runkowy, czasami pionowy, jak to zaobserwowano po spadku
dużego 17-kilogramowego odłamu. Niektóre odłamki nie dały
wogóle otworów w gruncie, a tylko na nim leżały, co się tłu
maczy małą prędkością spadku szczególnie małych odłamków,
ze stosunkowo niedużej wysokości. Opisane zjawisko nie jest
nowością w meteorytyce.
Gdy rozeszła się 28 lutego 1966 r. wiadomość, że British
Museum ofiarowuje znalazcom meteorytów po 10 szylingów za
uncję, rozpoczął się "run" na teren i ogólne poszukiwania.
Wkrótce znaleziony został 17-funtowy okaz, który przysporzył
znalazcy ładną sumkę. Znaleziono i inne odłamki: 7-mio, 6-ścio,
trzyfuntowe i inne, tak że ogólna waga znalezisk osiągnęła do
l kwietnia 1966 r. - 103 funty, tj. tylko 3 funty mniej, niż
dał spadek meteorytu Lirnerlek w Irlandii w r. 1803, a przewyższył masę s,padku meteorytu Ratford 1). Meteoryt Barwell
jest 21 meteorytem spadłym na terenie Wielkiej Brytanii.
Tak wielki spadek meteorytów i duża liczba znalezionych
odłamków dostępnych do badań naukowych wzbudziły
w Wielkiej Brytanii wielkie zainteresowanie meteorytyką,
która to nauka była ostatnio w tym kraju nieco zaniedbana.
Ostatni spadek na terenie W. Brytanii zanotowano w r. 1949,
gdy przez dach hotelu spadł 1,75 kg meteoryt Beddgelert.
Osobnym zagadnieniem jest określenie wielkości i ogólnej
masy kosmolitu przy wejściu jego do atmosfery. Niektóre od1

)

Nie Hatfield, jak podaje Sky and Telescope t . XXXII, lipiec 1966.
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lamki udało się do siebie dopasować, lecz nie udało się to oczywiście w stosunku do całej masy. Pewne wskazówki, oparte na
wielkości regmagliptów, dają dla tej masy wagę 200 funtów.
Co wreszcie dotyczy wieku meteorytu Barwell, to badania
metodą potasowo-argonową, wykonane w Oxfordzie, Leicesterze i Cambridge, dały dla niego wiek około 4,2 X 109 lat, co odpowiada na ogół wiekowi innych chondrytów: 3,5 do 4,5 X 109

lat.
Meteoryt Barwell okazał się chondrytem pospolitej oliwinowo-hiperstenowej odmiany, odmiany której znamy około 500
reprezentantów spośród spadłych i znalezionych dotychczas
chondrytów.
W każdy weekend na wiosnę wiele osób uzbrojonych w ło
paty udawało się na teren dla poszukiwań tych "złotodajnych"
odłamów, niczym poszukiwacze złota z ubiegłego stulecia, jednak z upływem czasu znalezienie nowych okazów stało się co
raz trudniejsze. Wkrótce letnia roślinność pokryła wszelkie leżące na powierzchni kamienie, a i czas robił swoje, utleniając
dość szybko meteoryty. Czasami było je trudno szczególnie
na pierwszy rzut oka - odróżnić od zwykłych kamieni. Niemniej wydaje mi się, że sprawa nowych znalezisk nie jest już
tak bardzo beznadz.jejna. Jak wiemy bowiem- na przykład
z historii meteorytu pułtuskiego, prof. Samsonowicz uzyskał
w latach 1922 i 1929, a więc wiele lat po spadku, kilkanaście
okazów, znalezionych przez miejscowych mieszkańców w latach głównie 1912-1929.
MICHAŁ KAMIE~SKI -

Warszawa

KOMETA POTOPU BIBLIJNEGO
KOMETA HALLEY'A Z R. 3850 P .N.E. 1)

OD REDAKCJI: Prof. dr Michał Kamieński jest autorem licznego szeregu prac na temat ruchu komet. Szczególnie doniosłe i cenne s ą jego
prace dotyczące komety Wolfa-I, które przyniosły mu sławę światową.
W zakresie komety Halley'a prof. Kamieński podjął trud przeliczenia
tych pojawień w czasach wczesnohistorycznych, dla których jedynym
materiałem obserwacyjnym są lakoniczne notatki kronikarzy. Notatki te,
przekazywane bądź drogą tradycji ustnej, bądź wielokrotnie przepisywane i tłumaczone na róźne języki, nie zawsze dotarły do naszych czasów w postaci pierwotnej.
1)

p.n.e.

oznacza przed

(ante Christum natum).

naszą erą,

tzn. przed narodzeniem Chrystusa
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Na temat dawnych pojawień komety Halley'a prof. Kamieński wypona łamach Uranii parokrotnie. Obs.zerny artykuł na temat
komety wymienionej w katalogu Lubienieckiego jako Anno Mundi 1657 ...
napisał do Nr l Uranii z 1955 r. Praca poniższa jest jak gdyby jego dalszym ciągiem.
Pracę chętnie publikujemy, ponieważ bardzo dobrze ilustruje metodę
konfrontowania zapisów pradawnych kronikarzy z rzeczywistością.
wiadał się

Z a najdawniejszą kometę uważano dotąd kometę z roku 2312

p.n.e. W słynnym dziele S. L u b i e n i e ck i e g o "0 historii komet" (Historia Cometarum, Amsterdam 1666) znajduje
się następująca notatka:
Anno Mundi 1657 hoc est, ante Christum natum 2312, cum
No/w natus esset annos 600, diluvium totam terram obruit. Apparuit tum cometa in Piscibus sub Jove, qui spatio dierum 29
omnia Zodiaci signa perlustravit ("W roku od stworzenia świata
1657, czyli przed narodzeniem Chrystusa 2312, kiedy Noe miał
600 lat, potop nawiedził całą Ziemię. Wówczas ukazała się kometa w Rybach pod Jowiszem, która w ciągu 29 dni przebiegła
wszystkie znaki zodiaku").
Analogiczną notatkę podaje P i n g re w "Kometografii"
(Cometographie ou Traite Historique et Theorique des Cometes,
Paryż 1783), cytując ponadto szereg poprzednich kronikarzy
piszących o tej komecie. Pingre nie podaje jednak roku jej
ukazania się, ograniczając się do wzmianki, że ukazała się ona
na trzy dni przed śmiercią Matuzala (patriarcha biblijny Matuszalach, miał żyć 969 lat), a zniknęła 16 kwietnia.
Obie te notatki- Lubienieckiego i Pingre- są pełne sprzeczności.

Przede wszystkim "potop biblijny" nie obruit totam terram
(nie nawiedził całej Ziemi). Wydarzenie to, którego opis znajduje się również na glinianych tabliczkach z najdawniejszych
czasów Babilonu, zdaniem archeologów miało miejsce znacznie
wcześniej. Dr W a l t er K e l l er (r. 1956) odnosi to wydarzenie do ok. roku 4000 p.n.e., bibliści szacują na rok 3850 p.n.e.
Daty te są zbliżone do r. 3761 p.n.e., daty początkowej, od której Żydzi- w swym życiu religijnym - liczą lata, uważając
ją za rok Stworzenia świata. Według przyjętej dziś w nauce
opinii, była to olbrzymia powódź w Mezopotamii, która zalała
obszar wielu tysięcy kilometrów kwadratowych - od Zatoki
Perskiej aż do góry Ararat.
Jedyną kometą, którą można prześledzić wstecz do tak odległych czasów, jest kometa Halley'a. Autor obliczył daty przejścia przez perihelium dla 150 pojawień w okresie od roku
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9540 p.n.e. do r. 1910 (Acta Astronomica, t. 11, nr 4, 1961) . Jest
kometa Halley'a przeszła przez perihelium także w r. 2312 (ściśle - 2312 Februar 5) we wspaniałej
zgodzie z notatką kronikarską podaną przez Lubienieckiego 2).
Gdy w kilkadziesiąt dni potem przeszła przez swój węzeł
dolny (') - Ziemia znajdowała się również w pobliżu tego wę
zła tak, że ruch geocentryczny komety był bardzo szybki. Widziana być mogła rzeczywiście in Piscibus (w gwiazdozbiorze
Ryb), ale nie sub Jove (pod Jowiszem), ponieważ ten znajdo~
wał się wtedy po przeciwnej stronie nieba.
Z obliczeń pozycji Jowisza w tym czasie wynika, że Jowisz
in Piscibus mógł być widziany jedynie w latach 2331, 2319,
2307, 2296 p.n.e, przyjmując, że ówczesne granice tego gwiazdozbioru wzdłuż ekliptyki wynosiły 292° < Fisces < 330 °.
rzeczą interesującą, że

Przed piętnastu laty (w r. 1952), gdy opierałem się jedynie
na prowizorycznych i orientacyjnych obliczeniach, przyjąłem
za moment przejścia komety przez perihelium podczas najbliż
szego dacie podanej przez Lubienieckiego pojawienia komety
T - 41 = -2319,1 i przy takim założeniu kometa rzeczywiście
"mogła być in Piscibus" (The probable apparition of Halley's
Comet in 2320 B. C., Acta Astronomica, t. 6, 1956). Jestem bardzo zobOIWiązany prof. E g er t o n o w i Syk e s' o w i za
zwrócenie mi uwagi na rozbieżność z datą biblijną, co w konsekwencji doprowadziło do ostatecznego wyjaśnienia sprawy
roku ukazania się komety Halley'a "potopu biblijnego".
Za podstawę do nowych obliczeń pozycji komety ok. r. 2312
p.n.e. przyjąłem następujące orbitalne elementy, obliczone
przez L. Z a j d l e r a jako ciąg dalszy słynnych obliczeń C ow e 11 a i C r o m m e l i n a:
długość węzła wstępującego
odległość

perihelium od węzła
nachylenie orbity do ekliptyki
przejście przez perihelium

=
U: =
1 =

Q

T -41

359°,9
106,9
161,8
= - 2311 9

l

_ 2312 0
'

Na podstawie tych danych obliczyłem pozycje komety na
niebie w okresie od 18 marca do 16 kwietnia r. 2313 p.n.e.
(tzn. - 2312 r.) Przesunęła się ona wówczas wzdłuż ekliptyki
od 290° do 104 ° , zakreślając w ciągu tych 29 dni łuk 174°, zbliżając się do Ziemi na minimalną odległość A = 0,484 jedn. astr.
2)

zapis "rok - 2312" oznacza to samo, co zapis "rok 2313 p.n.e.".
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w dniu 3 kwietnia i opuszczając się pod ekliptykę do szerokości
~ = - 56°,4.
Notatka kronikarska, że w ciągu tego okresu kometa przebiegła przez wszystkie znaki zodiaku, jest wielką przesadą, ale
takie przesady popełniamy na każdym kroku: "Sto razy ci mówiłam, abyś nie biegała bez płaszczyka ... " mówi matka do
córki. Zakreślenie łuku 360° w ciągu 29 dni jest zresztą geometryczną i astronomiczną niemożliwością.
Uwaga kronikarska, że kometa zniknęła 16 kwietnia, musi
być błędna ponieważ znajdowała się w znacznej kątowej
odległości od Słońca przy małej odległości od Ziemi tylko
0,484 jedn. astr. Warunki widzialności musiały być dogodne,
jasność musiała być duża. Zapewe zaszła pomyłka przy podaniu
nazwy miesiąca Aprilis, gdy tłumaczono poprzednią nazwę może Pharmuti lub inną.
Jak widać- znaczna część notatki kronjkarza nie jest w zgodzie z obliczeniami, a najważniejsze: kometa z r. 2312 nie mogła
być obserwowana in Piscibus.
Nasuwają się tu więc dwie możliwości: przyjąć, że kometa
z r. 2312 nie była kometą Halley'a, a jakąś inną, która zachowywała się podobnie co wydaje się jednak mało prawdopodobne - albo poszukać w innych latach takiego pojawienia
się komety Halley'a, które odpowiadałoby zadość całości notatki.
Spośród niewielu takich pojawień komety Halley'a autor
opracował jej pojawienie się w r. 3850 p.n.e., a to z następują
cych powodów:
a) Jej geometryczny ruch po niebie był wówczas bardzo szybki, co jest możliwe tylko przy wielkim zbliżeniu komety do
Ziemi i przy jednoczesnym przejściu przez swój węzeł dolny.
b) Potop biblijny - olbrzymia powódź w Mezopotamii zdarzył się właśnie około 3850 p.n.e.
c) W końcu marca 3850 r. Ziemia znajdowała się w pobliżu
węzła dolnego ~ orbity komety, gdy ona przechodziła przez ten
węzeł.

d) A takie rendez-vous Ziemi i Komety zachodzi naogół dość
rzadko. Np. w ciągu ostatniego tysiąclecia miało to miejsce dwa
razy- w r. 912 i w r. 1910, w ciągu którego to czasu kometa
powracała do Słońca 13 razy.
e) Właśnie w r. 3850 p.n.e. kometa Halley'a była in Piscibus
sub Jove (o czym niżej).
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Za podstawę obliczeń przebiegu komety po niebie w r. 3850
p.n.e. przyjęto następujące elementy orbity (według L. Zajdlera):
Q= 339°,25
co = 106,30
-3850,0
i= 161,70
Chwila przejścia komety przez perihelium wzięta z moich
obliczeń podanych w "Orientational Chronological Table of
Modern and Ancient Perihelłon Passages of Halley's Comet"
(Orientacyjna chronologiczna tabela nowych i dawnych dat
przejść przez perihelium komety Halley'a, Acta Astronomica,
t. 11, 1961) wynosi T-61 = -3850,8.
Są to jednak jak wskazuje tytuł pracy - dane prowizoryczne, wobec czego autor dokonał ścisłych przeliczeń, opierając się na dokładnych punktach wyjściowych i w wyniku
otrzymał da tę 3 )
T-61 = - 3848,95 = - 3849 styczeń 19.
W ten sposób obliczone zostały następujące skrajne położenia
komety na niebie w roku 3850 p.n.e.:
kwiecień 16
marzec 18
'A=274°,4
'A=86°,3
B= -11,1
B= + 6,1
/). = 0,414
11 = 0,699 jedn. astr.
zaś w duniu 27 marca 3850 r. p.n.e. geocentryczne położenia komety i Jowisza były następujące:
kometa
Jowisz
'A=297°,4
'A= 298°,8
B= -1,3
B= -8,9
/). = 5,196
/). = 0,078

t

A więc, wieczorem 27 marca kometa Halley'a znajdowała się
pod Jowiszem, a oba te ciała niebieskie były widzialne w konstelacji Ryb, której gra:nice były wówczas
271° < Pisces < 309°.
Reasumując powyższe widzimy, że hipoteza autora, że kronikarz podając datę 2312 r. p.n.e. zamieścił dane - przekazane
przez któregoś z kronikarzy dawniejszych - dotyczące pojawienia się komety w r. 3850 p.n.e., ma wielkie cechy prawdopodobieństwa.
3) Następujące zapisy są równoznaczne: -3848,95 = - 3849 styczeń

19 = 3850

styczeń

19 p.n.e.
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PORADNIK OBSERWATORA
ANDRZEJ MARKS -

Warszawa

KSIĘZYC

W

PRZEZ

LORNETKĘ

(8)

10,3 doby po nowiu w pobliżu północnego bieguna Księwidzimy na linii terminatora nieregularny krater
C a s s i n i (J. J.) ze zniszczonym od południa wałem średnicy
103 km. Dalej na południe na linii terminatora widoczne są
kratery: C o n d a m i n e o średnicy 48 km i M a u per t u i s
o średnicy 32 km. Widoczna staje się także Z a t ok a Tę czy
(Sinus Iridum). Jej zachodni przylądek ma nazwę Przy ląd
k a H er a c l i d e s (Heraclides Promorntorium). Ma on wysokość 1200 m i oddalony jest od Przyląd 'k a L a p 'l a c e' e a
o 244 km. Od północo-zachodu Zatoka Tęczy obrzeżona jest
przez Góry Jur a (Jura Montes) mające wysokość do
6000 m. Na północnym obrzeżu zatoki wyróżnia się krater
B i a n c h i n i mający średnicę 40 km i wał o wysokości
2550 m na wschodzie. Na szkicu na powierzchni Morza Deszczów zaznaczone są dwa niewielkie kratery: L e v er i er
o średnicy 18 km, głęboki na 1350 m i H e l i c o n o średnicy
21 km i głęboki na 1500 m, a dalej Gór a L a H i re o wysokości 1500 m i krater E u l er o średnicy 30 km. W zachodniej
części księżycowych Kar p a t wyróżnia się krater M a y er
(T). mający średnicę 35 km. Na południe od niego wyróżnia się
na powierzchni M orz a C h m u r niewielki krater H o rt e n s i u s mający średnicę 16 km, a jeszcze dalej na południe
krater L a n d s b er g o średnicy 40 km z wałem o wysokości
3000 m. Na południe od tego krateru znajdują się Góry Ural
(Ural Montes) i przyległe do nich Góry R i p h a e u s (Riphaeus Montes), których dwa najwyższe wierzchołki mają wysokość 900 m. Dalej na linii terminatora wyróżniają się kratery:
C a m p a n u s o średnicy 56 km, mający dno podniesione nieco
ponad otaczający teren, a na zachód od tego krateru wyróżnia
się 'krater Ram s d e n o średnicy 26 km. Między kraterami
Ramsden, Capuanus i Mercator znajduje się Błot o E p i d em i i (Palus Epidemiarum). Na południe od niego wyróżnia się
krater H a i n z e l o średnicy 96 km z wałem o wysokości
2700 m (właściwie są to dwa złączone ze sobą kratery). W pobliżu południowego bieguna widoczny jest krater C a s a t u s
o średnicy 72 km z wałem wysokim na wschodzie na 5400 m,
a na zachodzie nawet na 6600 m. Od północy przylega do niego
życa
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krater Klaprot h o średnicy 96 km.
terminatora znaczony jest krater N e w t
112 km i wał o wysokości 9000 m. Jest
księżycowy, część dna którego jest zawsze

Na samym "końcu"
o n. Ma on średnicę
to najgłębszy krater
w cieniu.

KRONIKA
Nowe

parametrów geometrycznych i fizycznych
dla planet "ziemskiej grupy"

wartości

Wydawało się, że już dość dokładnie znamy średnice planet oraz ich
albeda . Tymczasem niedawno G. d e V a u c o u l e u r s wyznaczył nowe
wartośc parametrów geometrycznych i fizycznych dla planet "ziemskiej
grupy" (Merkury, Wenus i Mars), które różnią się nieco od w a rtości dotąd przyjmowanych. Największe różnice występują w parametrach Merkurego i Wenus, najmniejsze zaś w parametrach Marsa. Najlepiej widać
to na załączonej poniżej tabeli, gdzie obok nowych wartości podano także
wartości dotąd przyjmowane.

--

Paramelry dotychczasowe:
Planeta

l

Merkury
Wenus
M a rs

średnica

5 140 km
12 400
6 860

l

albedo
0,07
0,59
0,15

Parametry wg Vaucouleursa

l

średnica

4 880
12 240
6 828

± 15 l<m
± 15
±7

STANISŁAW

Geologia

południowo-wschodniej

części

l

albedo
0,058
0,705
O, 159

R. BRZOS'l'KIEWICZ

Mare lmbrium

Jedną z najpiękniejszych, a zarazem
życu jest południowo-wschodnia część

najciekawszych okolic na Księ
Mare Imbrium (Morze Deszczu).
Znajdują się tu trzy okazałe kratery: Archimedes o średnicy 81 km,
Aristillus o średnicy 56 km i Autolycus o średnicy 39 km. Kraina poło
żona między Archimedesem a Apeninami nosi nazwę Palus Putredinus
(Bagno Zgnilizny). Dla obszaru zaś leżącego na wschód od Archimedesa,
gdzie w r. 1959 "wylądował" radziecki aparat kosmiczny Łunnik-2, zaproponowano nazwę Sinus Lunnicus (Zatoka Łunnika). Około 80 km na
północ od Archimedesa znajduje się niewielki łańcuch górski Spitzbergen, który ma wygląd grupy wysp otoczonych dokoła zastygłą lawą.

Ta część Księżyca wygląda wspaniale nawet w niedużej lunecie, a do
obserwacji najlepiej nadaje się 8--10 dni po nowiu. (Piękne zdjęcie tej
części Mare Imbrium reprodukowane było na czwartej stronie okładki
Uranii, 1959, nr 3). Już z pobieżnej obserwacji można wyciągnąć wnio~ ek, że krater Archimedes oraz kraina leżąca na południe od niego
i Spitzbergen powstały w tym samym mniej więcej czasie. Są to najstarsze utwory w tej części Księżyca, należą bowiem do formacji okresu
apenińskiego (Urania, 1966, nr 12, str. 345). Młodszymi utworami są Aristillus i Autolycus, które należą znów do formacji okresu kopernikow-
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skiego. Natomiast do najmłodszych utworów zaliczyć należy małe kratery, leżące między Archimedesem a Autolycusem.
Wiele innych ciekawych wniosków wyciągnąć można z załączonej
oook geologicznej mapki południowo-wschodniej części Mare Imbrium.
Mapę tę opracował K. B e n e s, znany selenolog czechosłowacki.
Geologiczna mapka
poludniowo-wschodniej
czE;ści
Mare
Imbrium (K.
B en c ś a):

l.

utwory typu
skiego;

apeniń

2.

utwory typu "ma re";
3.

utwory typu kopernikowskiego;
4.
najmłodsze

5.

dyslokacje
niczne;

kratery;
tekto-

6.

"morskie"

grzbiety.

IZJ{Z]
5
6

1
STANISŁAW

Budowa

R. BRZOSTKIEWICZ

wnętrza Księżyca

Wspaniałe osiągnięcia astronautyki sprawiły, że bardzo wzrosło zainteresowanie ciałami systemu słonecznego. Obok astronomów do badań planet i naturalnego satelity Ziemi włączyli się ostatnio także specjaliści innych dyscyplin naukowych, jak: chemicy, fizycy, meteorolodzy, biolodzy, geolodzy i geofizycy. Opracowano już nawet modele budowy wnętrza Księżyca i najbliższych planet.
Bardzo prosty model budowy wnętrza Srebrnego Globu opracował
S. M o h o r o w i c z i c z, który rozróżnia dwie podstawowe selenosfery:
zewnętrzną o grubości 400 km i wewnętrzną o grubości l 340 km. Skład
zewnętrznej selenesfery podobny jest do sialu (zewnętrzna część skorupy
ziemskiej), a jej gęstość wynosi 2,75. Natomiast wewnętrzna selenesfera
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zbudowana jest z materii podobnej do simy (głębsza część skorupy ziemskiej) i ma gęstość 4,4.
Nieco bardziej skomplikowany model wewnętrznej budowy Księżyca
opracował H. Q u i r i n g, który rozróżnia cztery podstawowe selenosfe,:y
(na rysunku).
Część zewnętrzną Księżyca, a wła
ściwie jego powłokę tworzyć ma sial
i sima. Pod nią znajduje się sele,,.,.__-,--,.:,.
nosfera zbudowana głównie z piro:A
ksenów, czyli krzemianów wapnia,
l
l
~
l
magnezu, żelaza, glinu, tytanu i sodu. Następnie idzie selenosfera zbu.,
dowana przede wszystkim z dunitu
(skała składająca się niemal wyłącznie z oliwinu) i wreszcie jądro
Księżyca zbudowane z hartonolitu
(minerał zawierający 50-100/o forsterytu i 50-90°/o fajalitu).
l
Oczywiste jest, że są to tylko rozważania
teoretyczne. Trudno boD
wiem już dziś mówić o wewnętrznej
budowie Srebrnego Globu, skoro nie
jest nam jeszcze dokładnie znana
Budowa wnętrza Księżyca (według
budowa wnętrza naszej planety.
H. Q u i r l n g a):

:a

c

.,

A - sial i sima, B - pirokseny,
dunit i D - hortonolit.

c -

STANISŁAW

Barwy na powierzchni

R. BRZOSTKIEWICZ

Księżyca

w pierwszej połowie XIX wieku J. H. M a d l er zwrócił uwagę,
powierzchnia Księżyca nie jest jednobarwna. Według niego Mare
Serenitatis i Mare Crisium mają zabarwienie zielonkowate, a ściślej zielono-żółte. Natomiast Mare Frigoris i Palus Somniorum są wyraźnie
żółte, miejscami zaś
mają
odcień
czerwony. Również obserwacje
A. F. War t h a z r. 1922 dowodzą, iż na powierzchni Księżyca występuje cała skala barw. Jego zdaniem krater Clavius jest lekko różowy,
przy czym na wschód od niego znajdują się "cynamonowe" plamy na
jasnoniebieskim tle. Natomiast na południowym stoku krateru Maginus
obserwował plamę jasnozieloną. Problemem tym zajmował się też
L. Rud a u x, który nawet w r. 1928 narysował barwną mapę Księżyca.
Mapa ta opracowana została na podstawie obserwacji wizualnych, dominują zaś na niej następujące barwy: cynamonowo-brązowa, czerwona
i oliwkowo-zielona.
Już

że

Jest oczywiste, że wizualne obserwacje barw na powierzchni Ksi ę życa
nie mogły dać zadawalających wyników, ponieważ w pomiarach takich
dużą rolę odgrywa osobisty wpływ obserwatora. Dlatego też w nowszych
czasach obserwacje kolorymetryczne dokonywane są metodą fotograficzną. Pierwsze próby w tym kierunku zrobili A. M i e t h e i B. S ee g er t, którzy w r. 1911 fotografowali Księżyc przy pomocy specjalnych
filtrów. Jeden z nich przepuszczał promieniowanie nadfioletowe (w prze-
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dziale od 3300 do 3600 A), drugi zaś promieniowanie czerwone (w przedziale od 6000 do 7000 A). W ten bowiem sposób mogli stwierdzić, które
obszary na powierzchni Księżyca pochłaniają dane promieniowanie,
a które znów je odbijają. Okazało się, że Mare Serenitatis, wschodnia
część Mare Irnbriurn i Mare Frigoris silnie pochłaniają promieniowanie
nadfioletowe. Promieniowanie nadfioletowe silnie pochłania też ciemna
plama położona na zachód od krateru Aristarchus, którą w r. 1910 odkrył
R. W o o d. Natomiast Mare Foecunditatis, Mare Crisiurn oraz znaczna
część Oceanus Procellarum promieniowanie to znów odbijają.
Dalszy postęp w obserwacji barw na powierzchni Księżyca nastąpił
w latach 1923-1924, kiedy to T. J. H ar gr e a v e s otrzymał pierwsze
zdjęcia kolorowe. Na zdjęciach tych Mare Serenitatis ma zabarwienie
brązowe, a od wschodu otoczone jest pasem o barwie oliwkowo-zielonej.
Również Mare Irnbriurn i część łańcucha górskiego Kaukaz ma zabarwienie brązowe. Natomiast krater Aristarchus oraz jego otoczenie mają
barwę pomarańczową i zielono-żółtą. Podobne wyniki w r. 1931 uzyskał
P. K e e n a n, fotografując Księżyc w różnych częściach widma. Stwierdził on jednak, że Mare Serenitatis, Lacus Sornniorurn i niewielki obszar
położony na wschód od krateru Triesnecker są niebieskawe, a Mare
Nubiurn słabo zielone.
Powyższe wyniki zostały potwierdzone i znacznie rozszerzone przez
N. P. B ar b a s z e w a, który w latach 1952-1953 otrzymał szereg doskonałych barwnych zdjęć Księżyca 1 ). Na zdjęciach tych widać, że południowa część Mare Crisiurn ma zabarwienie zielone, a północna brą
zowe. Odwrotnie jest na Mare Foecunditatis, gdzie południowa część jest
brązowa, północna zaś zielona. Niebieskawe zabarwienie ma Mare
Tranquilitatis, a pomarańczowe Mare Serentitatis, które ponadto od
wschodu otoczone jest pasem zielono-brązowym. Natomiast Mare
Irnbriurn ma złożoną strukturę, występują tu bowiem czerwone, zielone
i brązowe plamy (najrnniejsze z nich mają około 22 km średnicy). Powierzchnia Oceanus Procellarum jest zielonkowata, ale jego południowo
zachodnia część wydaje się być brązowa. Mare Humorurn oraz Mare
Nubiurn mają zabarwienie czerwone z zielonymi plamami. W okolicy
krateru Tycho występują plamy czerwone i taką też barwę mają jego
smugi. Wyrażnie czerwone zabarwienie ma Mare Frigoris, dno krateru
Plato, okolica krateru Aristarchus, krater Kopernik oraz niewielkie
obszary na Mare Serenitatis.
Jest oczywiste, że odpowiednie zabarwienie poszczególnych obszarów
na powierzchni Księżyca zależne jest od składu mineralnego jego skorupy. Jednak barwy te nie są zbyt wyrażne, co N. N. S y t i ń ska tłu
maczy podobną strukturą całej powierzchni Księżyca, która pokryta ma
być cienką warstwą "szlaki meteorytowej". Z Księżycem bowiem zderzają się meteoryty, lecące względem niego z szybkością od około 3 do
około 76 krn/ s. Wierny zaś, że pozbawiony lon jest atmosfery i dlatego
w czasie zderzenia powstaje temperatura rzędu milionów stopni i ciśnie
nie milionów atmosfer. W rezultacie miejsce upadku meteorytu oraz on
sarn przekształca się w rozżarzoną plazmę, gaz i pył. Szlaka ta zakrywa
pierwotną skorupę Księżyca, skutkiem czego barwy na jego powierzchni
są bardzo trudne do obserwacji.
1
z tych zdjęć reprodukowane jest w
) Jedno
pt. ,.Priroda Luny", Moskwa 1959.
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Rys. l. Barwne Maplei Księżyca (według A. M i e t h e i B. S e e g e r t a): na
l e w ej mapce miejsca czarne oznaczają obszary o zabarwieniu czerwony m,
na p r a w ej zaś - o zabarwieniu z i e l o n y m.
STANISŁAW

Krater Kopernik na

z d jęciu

R. BRZOSTKIEWICZ

sondy "Lunar Orbiter-2"

Głównym zadaniem aparatu kosmicznego Lunar Orbiter-2 było sfotografowanie dziesięciu obszarów na powierzchni Księżyca, spośród których wybrane zostanie lądowisko dla pierwszych amerykańskich lunonautów. Wszystkie obszary położone są w strefie równikowej na widocznej z Ziemi półkuli Srebrnego Globu, a więc są one już dość dobrze
znane z obserwacji teleskopowych.
Dla każdego obszaru wykonano serię pokrywających się nawzajem
zdjęć, przez co uzyskano efekty stereoskopowe. Zdjęcia te posłużyły do
dokładnego wyznaczenia pozycj1 oraz wysokości poszczególnych obiektów
księżycowych, jak również do opracowania bardzo szczegółowych map.
Dla celów kartograficznych wykorzystano zdjęcia otrzymane przy pomocy teleobiektywu. Natomiast zdjęcia wykonane obiektywem szerokokątnym umożliwiły identyfikacje poszczególnych obiektów przez porównanie ze zdjęciami ziemskimi.
Prawie wszystkie obszary sfotografowane zostały z "lotu ptaka", czyli
otrzymano dla nich zdjęcia zenitalne. Wyjątek stanowi krater Kopernik,
którego środkową część sfotografowano 23 listopada 1966 r. pod pewnym
kątem. W chwili bowiem wykonywania zdjęć sonda Lunar Orbiter-2
znajdowała si~ około 45 km nad powierzchnią Księżyca, ale przeszło
100 km na południe od wału górskiego krateru Kopernik. A zatem w tym
czasie pojazd przelatywał nad podwójnym kraterem Fautha i kamery
były skierowane na północny biegun Srebrnego Globu.
Bardzo interesujące jest porównanie wyglądu krateru Kopernik na
zdjęciu sondy Lunar Orbiter-2 z jego wyglądem na zdjęciu ziemskim,
które . wykonane było przy podobnym oświetleniu w obserwatorium
Yerkesa 1 ). Jednak zdjęcie sondy Lu nar Orbiter-2 obejmuje . tylko środ1)

Oba

zdjęcia

reprodukujemy na

okładce

niniejszego numeru (Red.)
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kawą część

krateru Kopernik, a ponadto widoczny on jest w dużym
skrócie perspektywicznym, co bardzo utrudnia rozpoznanie poszczególnych jego fragmentów. Dlatego też na obu zdjęciach cztery wybrane
punkty oznaczone zostały literami alfabetu łacińskiego (A, B, C i D),
które znacznie ułatwiają identyfikację poszczególnych fragmentów krateru. Biała strzałka na zdjęciu ziemskim wskazuje kierunek położenia
kamer sondy Lunar Orbiter-2 podczas fotografowania, a biała linia granicę sfotografowanego obszaru.
Dolna część zdjęcia sondy Lunar Orbiter-2 przedstawia południowy
wał górski krateru Kopernik, przez który spoglądamy na jaśniejszy śro
dek jego dna i znajdującą się tam grupę "kopców". W górnej natomiast
części zdjęcia widoczne są poszarpane tarasy wału północnego, a w tyle
szczyty księżycowych Karpat o wysokości 900 m. Kółeczkami oznaczono
15 punktów, ułatwiających odczytanie wzajemnych odległości między
nimi i ich wysokości. Liczba na lewo od kółeczka podaje odległość danego
punktu od punktu A, który położony jest na wale południowym (np. od
punktu A do puktu C jest 90 km). Liczba zaś wydrukowana kursywą
na prawo od kółeczka oznacza wysokość danego punktu ponad dno krateru (np. punkt A wznosi się ponad dno krateru o 2300 m).
Panoramiczne zdjęcia środka krateru Kopernik otrzymane przy pomocy sondy Lunar Orbiter-2 są bardzo interesujące, ponieważ dają nam
pewne wyobrażenie o wyglądzie księżycowego krajobrazu. Należy też
zwrócić uwagę, że zbocza wału górskiego krateru oraz samotnych gór są
w rzeczywistości łagodniejsze niż to dawniej przedstawiano na rysunkach
fantastycznych.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

OBSERWACJE
JAN MERGENTALER- W!'OC!aw

OBSERWACJE PLAM

SŁONECZNYCH

W R. 1966

Rzadko które obserwacje astronomiczne są tak łat\vo dostępne dla
astronomii rozporządzających choćby bardzo małymi lunetkami, jak obserwacje Słońca. Prócz tego obserwacje te łączą się
z pewnego rodzaju emocją. Jak też to Słońce wygląda, ile plam powstało
na jego powierzchni i jak ta ilość zmieni się do jutra, oraz jak te plamy·
będą powiązane w grupy, Nic też dziwnego, że zmiany aktywności sło
necznej są tak pilnie śledzone przez licznych amatorów. Polscy miłośnicy
nie ustępują pod tym względem zagranicznym, jak tego dowodzi stały
ich udział już od kilkunastu lat w zbieraniu obserwacji, pozwalających
wyznaczać liczby Wolfa,
charakteryzujące
stan aktywności Słońca.
W roku minionym brali w tej pracy udział: S. R. Brzost ki e w i c z
ojciec i syn z Dąbrowy Górniczej i z tejże miejscowości W. i Ł. S z ym a ń s c y, z Radomia E. Grzyb, T. Kalin o w ski z Myślenie,
J. Kazimier o w ski z Kalisza, A. Klimek z Chorzowa (Planetarium), J. P a g a c z e w ski z Krakowa, A. R o m a ń s ki z Czeladzi,
J. S a m oj ł o z Legnicy, W. Sędzi e l e w ski z Gdańska, Z. S up l i ck i ze Szczecinka, l. T oborek z Chorzowa (Planetarium),
J. W i e c z orek z Grodźca, M. Z amorski z Gliwic i z Wrocławia:

miłośników
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T. Koza r, W. Rym k o, R. S akowski, M. S c h r o e d er, B. Warwa s oraz, z Obserwatorium Wrocławskiego, J. Jak i m i e c i Z. Kord y l e w ski. Najwięcej obserwacji zebrał T. Kalinowski, któremu udało
się liczyć plamy w 255 dniach. Nieco mniej bo 213 dni obserwacyjnych
uzyskał A. Romański.
Zgodnie z przewidywaniami aktywność Słońca w minionym roku dość
szybko rosła, choć nie tak szybko jak w poprzednim cyklu. Można stąd
zapewne wnosić, że maksimum nadchodzące nie dorówna poprzedniemu
i że cykl XX, który zaczął się w r. 1964 będzie należał do normalnych.
Cykl XIX jak wiadomo odbiegał pod wielu względami od innych, nie
tylko dlatego, że wyróżniał się specjalnie wysokim maksimum, ale także
i czas wzrostu do mak:;imum nie odpowiadał średniej, gdyż trwał prawie
o rok dłużej niż możnaby się spodziewać według osiągniętej wysokości.
Ale wróćmy do bieżącego cyklu i do obserwacji. średnia roczna liczba
Wolfa według polskich obserwacji wyniosła:
R = 42,1
Liczby Wolfa większe od 100 wyznaczono w 4 dniach w połowie
grudnia. Dni bez plam było już tylko 7, przy tym ostatni taki dzień to
był 9 sierpnia kiedy nasi obserwatorawie nie zauważyli żadnej plamy.
W dniu tym w Rzymie widziano malutką grupkę plam, więc ściśle
mówiąc i ten dzień nie był bezplamowym. Od tego minimum ostatniego
w minionym roku Słońce było już stale pokryte plamami, których ilość
zresztą systematycznie rosła, co widać i z wykresu i stąd, że średnie
miesięczne wahały się w pierwszych 3 miesiącach roku około 20, a już
od kwietnia nie spadały poniżej 39 - średniej, jaką wyliczono dla kwietnia. Stały wzrost liczb Wolfa doprowadził do wartości 65,2 osiągniętej
w grudniu. Jak można sądzić z datycliczasowych obserwacji, styczeń roku
bieżącego nie będzie uboższy w plamy.

Niemniej wyraźnie od liczb Wolfa zwiększały się powierzchnie grup.
Pierwsza w obecnym cyklu szeroko rozbudowana duża grupa o powierzchni ponad 1000 milionowych półkuli słonecznej wystąpiła w drugiej połowie marca i osiągnęła maksymalną powierzchnię 19 marca.
Większe i również duże grupy wystąpiły w lipcu, sierpniu i grudniu.
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Wraz z rozczłonkowaniem na dużym obszarze tych grup wystąpiły w nich
silne pola magnetyczne, dochodzące do ponad 3000 gaussów w grupie
z 9 lipca i 3500 gaussów w grupie z 18 sierpnia. Nie były to przy tym
grupy o prostej strukturze magnetycznej. Nic też dziwnego, że tym
i innym grupom towarzyszyły na Ziemi spore zakłócenia jonosferyczne, że pojawiły się rozbłyski chromosferyczne, nawet tzw. protonowe, a więc takie które są źródłem emisji strumieni energicznych protonów, zakłócających w specjalny sposób stan jonosfery słonecznej.
Wzmożonej aktywności towarzyszyło także zwiększenie obszarów i jasności pochodni fotosferycznych i obłoków chromosferycznych. Nie brakowało także pięknych protuberancji, z których niektóre, widoczne na
brzegu tarczy słonecznej we Wrocławskim chromosferografie, wykazywały ciekawą strukturę i szybkie ruchy świadczące o ich wybuchowym
charakterze. Liczne także były protuberancje spokojne, utrzymujące się
długi czas w niezmienionym kształcie.
Rok miniony był niezbyt sprzyjający dla obserwacji Słońca. Fagodnych dni nie było zbyt dużo, ale mimo to zespołowy wysiłek wielu
"słoneczników" z różnych stron Folski przyczynił się do tego, że liczby
Wolfa wyznaczano w 335 dniach. Można mieć nadzieję, że rok bieżący nie
będzie gorszy, także i dlatego, że jesteśmy w ciekawej fazie dość szybkiego wzrostu aktywności. Warto więc z niemniejszym niż dotychczas
zapałem śledzić jak też to Słońce będzie wyglądać w najbliższych miesiącach.

STANISŁAW KRZYWOBŁOCKI

PIĘC

-

Gdynia

LAT DOZOROWANIA NIEBA GWIAZDZISTEGO

W ciągu pięciu lat, od l
rowałem niebo gwiaździste

stycznia 1959 r. do 31 grudnia 1963 r., dozoz Kamiennej Góry w Gdyni. Mówiąc słowami
Kopernika podziwiałem " ... obroty Swiata, biegi planet, ich wielkości
i odległości, ich wschody i zachody oraz przyczyny innych zjawisk na
niebie dostrzegalnych, które ostatecznie całą budowę świata wyjaśniają_
Cóż bowiem piękniejszego nad niebo, ponad to zbiorowisko wszystkich
piękności..."

Dozorowania prowadziłem refraktorem o średnicy 6 cm i powiększeniu
100-krotnym, oraz montażu paralaktycznym. Ponadto do pomocniczego
"patrolowania" posługiwałem się polową lornetką pryzmatyczną 10 X 50
E. Leitz-Wetzlar. Obserwacje prowadziłem przeważnie z betonowego postumentu na Kamiennej Górze, będącego własnością naszego Oddziału
PTMA. Miejsce to zostało zatwierdzone przez Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdańsku pod budowę Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego.
W latach 1961-62 obliczyłem współrzędne geograficzne (bezpośrednio
z obserwacji) przyszłego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
na Kamiennej Górze. Obliczone współrzędne dla kontroli porównałem
z danymi wieży PIHM, oddział w Gdyni, które zostały w roku 1933 obliczone przez Prof. L OK: u l i c z a. Współrzędne te (środek betonowego
graniastosłupa sześciokątnego prostego) wyniosły:
rp= 54°31'3",
/, = -lht4mllsl,
wysokość nad poziomem morza h = 50 m
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Notatki obserwacyjne spisywałem na dużych arkuszach w rubrykach:
pionowych miesięcznych i poziomych rocznych. Taki uklad arkuszy po
ułożeniu ich jeden nad drugim umożliwiał mi przy analizie obserwacji
spostrzec co widziałem w odpowiednich miesiącach p:ęciu lat dozorowania.
Pierwsza uwaga dotyczy widoczności Urana okiem nieuzbrojonym.
W jednym z popularnych podręczników astronomii ogólnej czytamy
" ... następna planeta, której droga leży za orbitą Saturna, n i e j e s t
już widoczna gołym okiem i dlatego nie była znana starożytnym .... " Natomiast moje staranne obserwacje Urana w ciągu pięciu lat prowadzą
do wniosku, że Uran jest na granicy widoczności dla oka nieuzbrojonego i z tego powodu n i e z a w s z e jest w i d o c z n y gołym okiem.
Drugi punkt analizy dotyczy widoczności Merkurego gołym okiem.
Jak wiemy odległość kątowa Merkurego od Słońca nie przekracza 28°;
dlatego Merkury może być widoczny tylko na tle blasków nieba wieczornego lub jasnej zorzy porannej. Dr J. P a g a c z e w ski w swej
pracy "Niebo przez lornetkę" na str. 43 pisze " ... Odnalezienie go na niebie ... ułatwi nam lornetka, lecz musimy wpierw, chociażby w przybliżeniu znać jego położenie względem zachodzącego czy też wschodzącego
Słońca ... ". Na podstawie moich obserwacji pozwolę sobie zaznaczyć, że
stopień widoczności Merkurego gołym okiem o gr o m n i e zależy również od szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Twierdzę stapowczo, że na wybrzeżu, powyżej szerokości geograficznej 54°, gołym okiem
Merkurego nigdy nie widać. Właśnie dlatego M. Kopernik, jak się sam
przyznał (Frombork leży powyżej 54° szerokości geograficznej północ
nej), nie widział nigdy Merkurego (lornetek i lunet wówczas jeszcze nie
było). Analogiczną uwagę znajdujemy w Wielkiej Encyklopedii ZSRR,
tom 27 str. 177 " ... Zauważyć Merkurego gołym okiem dość trudno, szczególnie w dużych szerokościach geograficznych ... " Pragnę jeszcze dodać
na podstawie własnych obserwacji, że Merkury w czasie największej
elongacji jest tak blisko Słońca, że najwyżej około lh3Qm przed nim
wschodzi lub po nim zachodzi..
Fazorne położenie pierścieni Saturna na 1963 rok wskazane na rys. 31
na str. 64 "Poradnika Miłośnika Astronomii" P. Ku l i k o w ski e g o
(PWN, 1956 r.) rażąco nie odpowiada rzeczywistości obserwowanej.
Z kolei chcę poruszyć zagadnienie "świecących czyli srebrzystych obło
ków". Nie są one w Polsce obserwowane przez stacje meteorologiczne
PIHM, dlatego przez pięć lat starałem się pilnie je obserwować z własnej
inicjatywy, jako pracownik Oddziału PIHM w Gdyni. świecące obłoki
są widoczne wyłącznie w miesiącach letnich: czerwiec, lipiec, sierpień.
Widoczność ich jest zależna od charakteru oświetlenia, przezroczystości
atmosfery i szczególnie podłoża, czyli rodzaju chmur zwykłych w dolnych warstwach powietrza. Czas ich widoczności jest związany z astronomicznym i nawigacyjnym zmrokiem. Rano o świcie widoczność obło
ków świecących jest słaba i w tej porze doby są bardzo rzadko widoczne. Ponadto są duże możliwości pomyłki; np. wziąć je można za
przeświaty, między pierzastymi obłokami zwykłymi. średni czas pojedynczej widoczności wynosi około lh30m, najkrótszy około 15m (szybko
przesuwają się gdy panują silne wiatry górne, huragany), najdłuższy
około· 3h30m. Najczęściej w roku kalendarzowym widoczne są na wybrzeżu w III dekadzie lipca i I dekadzie sierpnia. Najwcześniej około
10-15 marca (rzadko), najpóźniej około 15 września. Bezpośrednio przed
wschodem Słońca mniej przypadków niź bezpośrednio po zachodzie.
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Obłoki o rozowawo-szarym jasnym kolorze, do złudzenia przypominające zwykłe pierzaste obłoki Cirrus, występują przeważnie na wysokościach około 89-90 km. (Przy ocenie wysokości posługiwałem się wysokością meteorów, dla których przyjmowałem, że świecą na wysokościach od 130 do 50 km). Są trzy hipotezy dotyczące powstawania świe
cących obłoków: mają one stanowić pozostałość po spalonych meteorach, wyziewy wulkaniczne bądź cząstki wody i kryształki lodu zaniesione na takie wysokości prądami wstępującymi powietrza. Osobiście
skłaniam się do hipotezy trzeciej, uważając jednak, że są to tylko drobniutkie kryształki lodu; o cząsteczkach wody na takiej wysokości nie
może być mowy ze względu na niską temperaturę tam panującą około

-80°C.
Jeżeli jest lekka mgła górna, to po zachodzie Słońca i w miarę zapadania zmroku najpierw są widoczne gwiazdy (o ile są one wówczas
ponad horyzontem) o barwie żółtej, żółto-czerwonej lub pomarańczowej
jak np. Arktur (pomarańczowy), Antares (czerwona), Betelgeuse (pomarańczowa), Deneb (biało-żółta), Aldebaran (krwisto-czerwona). Stąd wniosek, że mglistą atmosferę przenikają lepiej i łatwiej promienie świetlne
o barwie żółtej, czerwonej i pomarańczowej.
Tyle w skrócie o moich spostrzeżeniach w ciągu blisko ośmiuset godzin obserwacji.
Często staram się patrzeć na gwiaździste niebo by wykryć coś nowego,
idąc za wskazaniami niedawno zmarłego naszego Kolegi Prof. A n t on i e g o B ar b a ck i e g o z Nowego Sącza (patrz Urania nr 10 z 1963 r.
str. 278) " .. .i zostawić po sobie ślad ... ". Niestety - wiemy wszyscy dobrze,
że prócz dokładnych obserwacji, naszych gorących życzeń i zamiłowa
nia, musi nam sprzyjać coś, co ja nazywam - szczęściem astronomicznym.

KRONIKA PTMA
494 rocznica urodzin

Mi koł aja

Kopernika

Toruń miasto Kopernika - rokrocznie obchodzi rocznicę urodzin
Wielkiego Astronoma, ale tegoroczna rocznica wypadła szczególnie uroczyście.

W dniu 18 lutego zjechali do starego grodu nad Wisłą członkowie
na specjalne zebranie plenarne Zarządu Głów
wszystkim przedyskutowaniu udziału naszego
Towarzystwa w przygotowaniach do obchodu 500-lecia urodzin Kopernika.
Wprowadzając w tematykę obrad Prezes, prof. d.r J ó z e f S a ł a b u n,
zwrócił uwagę zebranych na konieczność dołożenia wszelkich starań, aby
w powodzi różnorakich, niewątpliwie cennych i P-Odnych poparcia inicjatyw mających na celu uczczenie Wielkiego Jubileuszu, nie zabrakło
przedsięwzięć najważniejszych a zarazem nam najbliższych - zbliżających umiłowaną przez Kopernika naukę do najszerszych warstw
naszego społeczeństwa. Funkcję tę spełniać mogą najlepiej Ludowe Obserwatoria Astronomiczne i Planetaria, będące nie tylko warsztatem
pracy dla miłośników astronomii, ale i ośrodkami dydaktycznymi oraz
ogniskami popularyzującymi osiągnięcia nauki o Wszechświecie.
Zebranie odbyło się w nowej siedzibie Oddziału PTMA w Toruniu,
przy ul. Kopernika 42.
Władz Naczelnych PTMA
nego poświęcone przede
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Nowy lokal, chociaż niezbyt obszerny, mieści się w dogodnym punkcie, na szlaku przemierzanym przez turystów zwiedzających Stare Miasto, a jego okna wystawowe dają możność eksponowania materiałów
zachęcających do czynnego udziału w prowadzonych przez PTMA zajęciach.

Otrzymanie lokalu zawdzięcza Towarzystwo przychylnemu ustosunkowaniu się miejscowych Władz, w szczególności Prezydium MRN i Komitetu Miejskiego PZPR, które ponadto udzieliły pomocy finansowej
na konieczne prace remontowe. Projekt organizacji wnętrza opracował
i nadzór nad jego realizacją sprawował bezinteresownie mgr inż. J.
O r ł o w s k i. Adaptacji i zagospodarowania lokalu dokonano głównie
w czynie społecznym, przy czym na szczególne wyróżnienie zasługuje
kol. Z. K ę d z i e r s k i, który pokonał masę trudności z kompletowaniem
potrzebnych materiałów i koordynował prace różnych wykonawców,
oraz znany toruński metaloplastyk - mistrz R. W i n i ar s k i, twórca
pięknych godeł firmowych.
Dzięki staraniom Zarządu Głównego PTMA Oddział otrzymał również
specjalną dotację PAN na skompletowanie stosownego do potrzeb wyposażenia.

Obecny na zebraniu wiceprzewodniczący Prezydium MRN inż. M.
R i s s m a n n dał wyraz pełnemu zrozumieniu celów, jakie przyświe
cają Towarzystwu, zapewniając że budowa Ludowego Obserwatorium
Astronomicznego i Planetarium, jako żywego pomnika ku czci Kopernika w Jego mieście rodzinnym, znajduje się już w stadium projektowania i ma pełne szanse realizacji.
Kierownik Wydziału Kultury MRN, mgr E. Syn ak, potwierdził wagę
zbliżającej się Rocznicy Kopernikańskiej nie tylko dla miasta, ale i dla
całej kultury polskiej i dlatego każda działalność zmierzająca do uświet
nienia tych obchodów, a więc i PTMA, może liczyć na pełne poparcie
całego społeczeństwa.
O godz. 17-tej w wypełnionej publicznością Wielkiej Sali Mieszczaóskiej Ratusza Staromiejskiego odbyła się staraniem Muzeum Okręgo
wego, PTMA i Książnicy Miejskiej uroczysta

Wieczornica
z zagajeniem prof. J er z e g o Re m er a, dyrektora Muzeum
wego w Toruniu, na którą złożyły się odczyty:

Okręgo

- prof. dra B o g d a n a S u c h o d o l s k i e g o, zastępcy sekretarza
naukowego PAN, pt. "Znaczenie Kopernika w rozwoju nauk o przyrodzie i człowieku",
- prof. dra W ł o d z i m i er z a Z o n n a, dyrektora Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego pt. "0 kwasarach"
- oraz przemówienie okolicznościowe prof. dra J ó z e f a S a ł a b u n a,
dyrektora Planetarium śląskiego i prezesa Zarządu Głównego PTMA.
W części artystycznej wystąpił zespół madrygalistów Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy z bogatym programem muzyki dawnej, polskiej
i obcej.
Po koncercie otwarto okolicznościową wystawę starodruków astronomicznych Tychona Brahe, Galileo Galilei, Jana Kepiera i Jana Heweiusza z XVI i XVII wieku.
Uroczystość zakończyło złożenie symbolicznych wieńców i kwiatów
pod pomnikiem Kopernika.
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Uroczysty obchód 494 rocznicy urodzin Kopernika w Toruniu stanowi, według słów prof. Jerzego Remera, początek coraz bardziej nasilających się imprez i zamierzeń przygotowujących Wielką Jubileuszową Rocznicę W roku 1973.
HENRYK WITKOWSKI

KALENDARZYK HISTORYCZNY
11 maja 1871 r. zmarł John Herschel
John F re d er i ck W i 11 i a m H er s c h e l, jedyny syn W i l h e lm a Herschela, urodził się 7 marca 1792 r. w Slough pod Windsorem.
Studia odbył w Cambridge, gdzie miał zamiar studiować nauki prawnicze, lecz w rzeczywistości poświęcił się matematyce i astronomii. Tradycyjnie już zajął się badaniem gwiazd podwójnych i mgławic, za co
od Królewskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał medal, a podczas
koronacji królowej Wiktorii - tytuł baroneta. Przez szereg lat był prezydentem Królewskiego Towarzystwa Naukowego, w latach zaś 18501855 pełnił funkcję prezesa Królewskiego Urzędu Monetarnego. Pod
koniec życia zamieszkał w wiejskiej posiadłości Collingwood (hrabstwo
Kentu) i tam zmarł w wieku 79 lat.
Pierwsze obserwacje gwiazd podwójnych John Herschel wykonał już
w r. 1816, a w latach 1821-1823 obserwacje te kontynuował wspólnie
z J. S o u t h e m w jego prywatnym obserwatorium. Po śmierci ojca
przejął obserwatorium w Slough z teleskopem o średnicy 46 cm i ogniskowej 7 m, który zbudowany został w r. 1820 przy jego udziale. Instrumentem tym obserwował gwiazdy podwójne, dotąd astronomom prawie nieznane. Zajmował się tam przede wszystkim badaniem gwiazd
podwójnych i mgławic, przy okazji zaś obserwował kometę Halley'a.
Wyniki długoletniej działalności Johna Herschela opublikowane zostały w 11 katalogach gwiazd podwójnych (Memoirs of the RoyaZ Astro
nomicaZ Society, vol. II - XXXVIII) i w wielkim katalogu mgławic
(PhilosophicaL Transactions, 1833). Rezultaty zaś podróży do Afryki ogło
szone są w pracy pt . .,Results of astronamical observations made 18341838 at the Cap~ of Good Hope" (Londyn, 1847). W r. 1864 wydany został
katalog pt. .,Generał Catalogue of nebulae and clusters of star s", zawierający pozycje 5079 znanych mgławic i gromad.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Z KORESPONDENCJI
Dzielenie włosa na części
'vV op1s1e obserwacji krateru Otto Struve w numerze 7-8 Uranii
z r . 1966 podałem, że średnica krateru w kierunku N-S wynosi 150 km.
Okazuje się jednak, że co autor - to inne dane.
I tak, w nr 11 Wiedzy i Zycia z r. 1965 Andrzej Marks podaje wykaz
dziesięciu największych kraterów (pierwsza kolumna w podanym niżej
zestawieniu), zaznaczając przy okazji, że krater Kopernik jest 53 z kolei
i ma średnicę 91,2 km.
Wykaz ten różni się od listy podanej przez St. Brzostkiewicza w nrze
12 Uranii z r. 1966.' Korespondowałem w tej sprawie z p. Brzostkiewiczem; uważa on, że krater Otto Struve jest największy, a na średnicę
Grimaldi'ego podał 190 km.
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W "Poradniku miłośnika astronomii" Kulikowskiego krater Grimaldi
ma średnicę 235 km. Jeszcze inne dane zawiera praca zbiorowa pod
redakcją Markowa pt. "Łuna" (Moskwa 1960). Tu ani jedna pozycja nie
zgadza się z listą "dziesięciu największych" kraterów księżycowych podanych przez Andrzeja Marksa ...
Jak wytłumaczyć, by krater o średnicy 224 km w wykazie "dziesię
ciu największyc h" pozostawał dotąd bez nazwy? A może okazja do
"ochrzczenia'' go polskim nazwiskiem?
Urania nr 12 z r. 1966 też zawiera rozbieżności. Na str. 349 podano
(A. Marks) inne dane niż o dwie strony dalej (St. Brzostkiewicz), co
podaję w dwóch przedostatnich kolumnach zestawienia. W ostatniej
wreszcie kolumnie podaję dane według "Atlasu nieba" Macieja Mazura.

Krater

Wiedza
i Zycie
11/65

astronomii

Kullkowski

Marks
Bailly
Clavius
bez nazwy
Schickard
Grimaldi
Maglnu s
Schiller
Petavius
Ricciolll
Otto Struve
Janssen
Metius
Fabritlus
Lockyer
Gauss
Ptolemeusz
Langrenus

295,3
232
224
209
204
187
180
177
159

Urania 12/66

Poradnik
milośnika

Łuna

Markow

l

Marks

Atlas
Nieba

lBrzostklewic z

Mazur

294
230

248

320
254

240•)
158

235
175

173

125
175
160
80
88
48

280
190
86
79
36
183
161
158

•) w kierunku N-S, natomiast w kierunku W-0 podano 200 km
Ktoś, przyglądając się

"z boku",

mógłby zapytać:

"i komu tu wie-

rzyć ... ?"

Ale to nie wszystko. E. Rybka w "Astronomii ogólnej" pisze, że nazwy mórz pochodzą od Heweliusza, a Otto Binder w książce "The Moon"
pisze, że nazwy łańcuchów górskich podał Ricciolli (powołuję się tu na
dane St. Brzostkiewicza).
Skoro poważni uczeni, za jakich mam autorów "Łuny", robią błędy,
co mają powiedzieć miłośnicy, opierający się na ich poważnych pracach!?
EUGENIUSZ GRZYB
W podobnej sprawie pisze P. Woj c i e c h Sędzi e l o w ski (Gdańsk
Oliwa, ul. Zwycięzców 13 m. 1), zwracając uwagę na rozbieżność danych
o kraterze Janssen (160 i 190 km).

URANIA

155

P. Sędzielawski ma poza tym za zle autorowi Kalendarzyka Astronomicznego za blędne omówienie widoczności planet Merkury i Wenus
w numerze grudniowym z 1966 roku.

OD REDAKCJI: Rozbieżność danych, dotyczących średnic kilku kraterów omówionych w nr 12 Uranii z r. 1966, zauważ:yiiśmy przed oddaniem numeru do druku. Nie przywiązujemy do tego tak wielkiej wagi,
ponieważ źródła nie są ze sobą w tym względzie zgodne. Kratery księ
życowe nie mają formy idealnie kolistej, poza tym różni autorzy różnie
definiują granicę krateru. Stąd rozbieżności. Nie widzimy natomiast
rozbieżności pomiędzy autorem "Astronomii ogólnej" i autorem "The
Moon": pierwszy mówi o nazwach mórz, drugi - o nazwach łańcuchów
górskich ...
Błędne omówienie widoczności planet o czym pisze p . Sędzielaw
ski - powstało na skutek pomyłki i odpowiedzialność za to ponosi autor
Kalendarzyka. Sam zwrócił nam na to uwagę, ale niestety już po wydrukowaniu numeru. Uważnego czytelnika (jak p. Sędzielowski) błąd
ten nie powinien był zmylić, ponieważ współrzędne planet oraz ich
wschody i zachody podane były poprawnie.
Dziękujemy naszym Korespondentom za przesłane uwagi.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI

MAJ 1967

W

drugiej połowie miesiąca mamy dobre warunki widoczności Merkurego, którego odnajdziemy wieczorem nad zachodnim horyzontem jako gwiazdę około -1.5 wielkości. Co
wieczór także, ale znacznie wyżej i jaśniej od Merkurego, nad
zachodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem Wenus.
Jowisz widoczny jest jeszcze w pierwszych godzinach nocy
jako jasna gwiazda -1.5 wielkości na granicy gwiazdozbiorów
Raka i Bliźniąt. Za pomocą lunety możemy obserwować ciekawe zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza; dokładne momenty tych zjawisk podajemy dalej pod odpowiednimi datami.
Mars widoczny jest prawie całą noc jako ezerwon:a gwia~da
około -0.8 wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Saturna odnajdziemy rankiem nad wschodnim horyzontem jako gwiazdę około +1.1 wielkości. Urana możemy obserwować przez lunetę lub
dobrą lornetkę w pierwszych godzinach nocy na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny, gdzie świeci jak gwiazda około 6
wielkości. Neptun widoczny jest przez całą noc, a odnajdziemy
go przez lunetę wśród gwiazd 8 wielkości w gwiazdozbiorze
Wagi. Pluton przebywa w gwiazdozbiorze Lwa, ale dostępny
jest wieczorem tylko przez wielkie teleskopy i bywa obserwowany z reguły na drodze fotograficznej.

156

URANIA

4d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc l
rozpoczyna przejście o 20hlm, a jego cień pojawia się na tarczy planety
o 21h14m. Księżyc l kończy przejście o 22h17lll, a jego cień o 23h30m.
5d O 20h53m obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza,
a o 231134111 koniec zakrycia księżyca 3.
6d 5h Bliskie złączenie Saturna z Księżycem; zakrycie Saturna przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w południowo-wschodniej Azji, w Indonezji oraz w zachodniej i północnej Australii. U nas odnajdziemy Saturna rankiem nad wschodnim horyzontem ponad sierpem Księżyca.
Wieczorem o 22h47m obserwujemy początek przejścia 2 księżyca Jowisza na tle tarczy planety.
Sd O 22hl8m obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księ
życ ten pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej prawie
średnicy tarczy od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą).

gd Po południu nastąpi częściowe zaćmienia Słońca widoczne w Ameryce Północnej, w okolicach bieguna północnego i w północnej części
Europy; największa faza przypada o 15h42m.
lld 17h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem. Wieczorem o 21h58m
obserwujemy początek przejścia l księżyca Jowisza na tle tarczy planety.
13d Sh Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
14d 13h Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem.
15d 5h Niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem. O 12h31m heliograficzna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to początek 1521
rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
17d Wieczorem po zachodzie Słońca możemy na tarczy Jowisza dostrzec plamkę cienia jego 2 księżyca. Cień ten widoczny będzie do

20h2m.
18d 22h Uran w złączeniu z Księżycem.
19d 2lh17m Obserwujemy początek zakrycia l

księżyca Jowisza przez
planety.
20d 17h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem. Wieczorem
o 20h43m obserwujemy koniec przejścia l księżyca Jowisza na tle tarczy
planety, natomiast cień tego księżyca widoczny jest na tarczy Jowisza
do 21h5Qm.
2ld 2h Merkury w niewidocznym złączeniu z Aldebaranem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka. O 19h Słońce wstępuje
w znak Bliżniąt, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 60°.
22d 22h23m Foczątek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
23d 8h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem. O 221tOm obserwujemy koniec przejścia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy planety.
27d 16h Mars nieruchomy w rektascensji. O 2lh28m na tarczy Jowisza
pojawia się cień jego l księżyca. Sam ksiQżyc przechodzi właśnie na tle
tarczy planety i jest niewidoczny.
28d O 21h7m obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. Księ
życ ten pojawi się nagle z cienia planety blisko prawego brzegu jej
tarczy (w lunecie odwracającej).
29d 7h Uran nieruchomy w rektascensji.
31d 14h Wenus w niewidocznym złączeniu z Polluksem, jedną z dwóch
najjaśhiejszych gwiazd w gwiazdozbiorze Bliżniąt. Wieczorem nad zachodnim horyzontem w pobliżu Kastora i Polluksa w gwiazdozbiorze
Bliźniąt odnajdziemy Wenus i Jowisza, a przez lunetę w tej samej
okolicy nieba możemy odszukać planetoidę Ceres.
tarczę

SŁONCE

Maj 1967 r.
1h czasu

r. czasu
V

l

11
21
31
VI 10

a

l

m

hm

+2.8
+3.7
+3.6
+2.6
+o.9

2 30
3 08
3 48
4 28
510

l

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

wsch.l zach. wsch. l zach. wsch. l zaah. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch l za ~ h. wsch. l zach.

~

l

Poznań

Szczecin

środk. -europ.

Data

o
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h m
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hm

4 29
4 10
3 53
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20 05
20 19
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4 04
3 48
3 37
3 31

19 16
19 34
19 50
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4 27
4 09
3 54
3 44
3 38

19 12
19 28
19 44
19 56
20 05

4 09
3 49
3 31
3 18
311

19 17
19 35
19 52
20 08
20 18

418
4 Ol
3 47
3 37
3 31

18
19
19
19
19

4 07
3 48
3 33
3 22
3 16
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19 18
19 33
19 46
19 55

4 10
3 53
3 39
3 29
3 23

18 49
19 05
19 19
19 31
19 40

3 55
3 37
3 20
3 08
3 02

18 54
1911 '
19 28
19 421
19 51
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12
27
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48
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h czasu
warszawa
środk.· europ.

1h czasu

l

Data
1967

a

V

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

t, m

l

l

Data
1967

wsch. l zach

~

o

20 34 -24.2
2126 i-20.fi
22141-16.2
22 591-11.2
23 42- 5.9
o 24- 0.4
l 06 /+ 5.1
149 +10.4
2 33 +15.4
3 20(19.9

hm

hm

2 Ol
2 23
2 38
2 50
3 Ol
311
3 19
3 30
343
3 59

9 40
lO 57
12 12
13 25
14 35
15 45
16 55
18 06
11921
20 36

środk.-europ.

a

V

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

h m

l

l

~

o

410(23.6
5 Oł +26.3
6 00,+27.7
6 57 +27.6
7 55 +26.1
8 52,+23.1
9 47 +18.8
lO 40 +13.4
1132 + 7.2
12 23 1+ 0.5

warszawa Data
1967
wsch . l zach.
h m

l

h m

4 21 21 50
4512259
5 35 23 57
635 7 49 o 39
9 11 l 08
lO 36 l 31
12 03 l 47
13 31 2 Ol
14 59 2 14

V

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1h czasu
środk . -europ.

a

l

h m

l
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d

wsch. zach.

~

o

13 16- 6.3
14
15 07-18.7
16 07-23.4
17 10 -26.5
18 13-27.8
1915,-27.3
20 I4 -25.2
21 09,-21.9
2159-17.6
2'2 45 -12.7

101-12.,

Księżyca

warszawa

hm

hm

16 29 2 27
18 04 2 42
19 38 3 Ol
21 071 3 27
22 24 4 02
23 22 1 4 531
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o 00 7 19!1
o 26 8 38
o 44 9 561
o 58 , 1111

h

Ostatnia kwadra V l 12
Nów
V 9 16
Pierwsza kwadra V 17 6
Pełnia
V 23 21
Ostatnia kwadra V 31 3

Odległość
Księż yca

l

od Ziemi

Srednica
tarczy

1

Najw.
Najmn.

d6 12h\

V
V 22

3

29~4
33.0
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Maj 1967 r.

Data
1967

V

PLANETY I PLANETOIDY

lh czasu

środk.-europ.

l

MERKURY
o
hm

h m

1

l 47

11
21
31

3 05
4 34
5 55

+

4 00

9.3
+17.4
+23.5
+25.6

3 53
4 Ol

4 26

1

11
21
31

13
13
12
12

13
03
57
56

-6.2
-5.6
-5.5
-5.8

16
15
15
14

hm

hm

513
6 04
6 53
7 41

3 43
2 58
2 13
l 31

Widoczny prawie całą noc jako
~zerwana
gwiazda
około
-0.8
w gwiazdozbiorze Panny.

wielk.

11

V 21

o
29
o 37

VI lO

O 43

l

SATURN

+o.s

+L6
+2.2

l

3 27
2 13
o 57

1

15 33
14 27
13 17

Widoczny rankiem nad wschodnim
horyzontem jako gwiazda +1.1
wielkości.

_ _a _ _

I__!_Polud~

l__a__

l wsch. l

17 36
19 Ol
20 31
2129

45
53
07
29

V

2
22
VI 11

-l~ 52 l
-1644

o 25

23 00
2139

Widoczny przez całą noc w gwiazdozbiorze
Wagi
(7.7
wielk.
gwiazd.).
PLANETOIDA l CERES

V

l
11
21
31
VI 10

6 48.0
7 04.8
7 22.3
7 40.2
7 58.6
Około

+29
+28
+28
+27
+27

06
49
24
51
lO

hm

22
22
23
23

5 47
5 53
6 05
6 25

+25.0
+25.8
+25.4
+24.0

40
58
04
02

Błyszczy
pięknym blaskiem wy·
soko nad zachodnim horyzontem
jako Gwiazda Wieczorna -3.7
wielkości.

JOWISZ

7 56

+21.4
+21.1
+20.8
+20.5

8 02
8 08
8 15

l Ol

8 56
8 25
7 53
7 23

o 26
23 46
23 12

Widoczny w pierwszych godzinach
nocy na granicy gwiazdozbiorów
Raka i Bliźniąt (około -1.5 wielk.
gwiazd.).
URAN
2 53

11 27
11 26
11 26

l +4.6
+4.4
+4.5

l

114
05
12 44
11 26

l 34

o 14

Widoczny w pierwszych godzinach
nocy na granicy gwiazdozbiorów
Lwa i Panny (5.8 wielk. gwiazd.).

a__..!l._::.w południku

_ _a_ _ ,l _ _

PLUTON
h m

1

-16 37

zach.

WENUS
o
hm

NEPTUN

m
15 25.6
15 23.4
15 21.4
h

Warszawa

J

środk.-europ.

------.-------.------1
l wsch. l zach.

W drugiej polowie miesiąca widoczny wieczorem nad zachodnim
horyzontem jako gwiazda około
-1.5 wielk.
MARS

V

lhczasu

Warszawa

15 51
15 28
15 06
14 45
14 24

8.5 wielk. gwiazd. Widoczna
wieczorem w gwiazdozbiorze Bli-

m
11 40
11 39
11 39

h

"
25
32
23

o

l

l

+18 43~6,
+ts 41.2
+18 33.2

h

m

20 37
19 17
17 59

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze
Lwa;
dostępny
tylko
przez wielkie teleskopy (15 wielk.
gwiazd.).
PLANETOIDA 3 JUNO

8 36.2
848.3
9 01.3
9 14.9
9 29.1

+13 55
+1354
+13 42
+13 19
+12 47

17 38
1711
16 45
16 19
15 54

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna
wieczorem w gwiazdozbiorze Raka.

źniąt.

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

W e n u s

Data

l

1967

j.

IV 22
V 2
12
22
VI l

l

Słońca

od

a. mlnkm j.

0.718
0.719
0.719
0.720
0.721

107.5
107.5
107.6
107.7
107.9

M ar s

l

od Ziemi

od

a. mlnkm j.

1.164
1.095
1.022
0.946
0.867

174.2
163.8
152.9
141.5
129.7

DANE DLA OBSERWATOROW

Słońca

l

od Ziemi

a. mlnkm j.

1.602 239.6
1.591 238.0
1.580 236.3
1.568 234.6
1.556 232.7

a. mlnkm

0.601
0.611
0.639
0.680
0.731

89.9
91.4
95.6
101.7
109 3

SŁO~CA

(na 13h czasu ~rodk.-europ.)

Data
1967

p

l

V l
3
5
7
9
11
13
15

l

Bo

l

Lo

o

o

o

-24.23
-23.86
--23.46
-23.04
-22.59
-22.11
-21.60
-21.07

-4.14
-3.94
-3.72
-3.52
-3.30
-3.08
-2.85
-2.63

184.77
158.33
131.89
105.45
79.01
52.56
26.12
359.67

Data

l 1967 l
V 17
19
21
23
25
27
29
31

l

p

Bo

o

o

o

-2.40
-2.17
-1.94
-1.70
-1.47
-1.23
-0.99
-0.75

333.21
306.76
280.30
253.84
227.38
200.91
174.45
147.98

TenecKOII

o(lcepBaTOp>m.
- ,ll.O}I{Ab MeTeoPHTOB B Bapy:mn.
M. KaMeHbCKH KOMeTa 15H6nelł
CKOrO IIOTOIIa (KOMeTa rannetła C 3850 1'.
A.H.3.).
CnpaBO'IHHK Ha6moAaTeJIJI: JiyHa 'łe
pe3 6JfHOKnb (8).
XpoHnKa: HOBLte 3Ha'łeHHJI reoMeTpwłeCKHX H <tJH3H'łeCKHX napaMeTpOD
nnaHeT "3eMHOił rpynnLI" - reonorHR
lO}I{HO-BOCTO'łHOił
'łaCTH
Mare
lmbrium CTpOeHHe HeAPLI JiyHLI l.I;BeT IIOBepXHOCTH JiyHbl KpaTep
KonepHHK Ha CIIHMKe 30HAa JI y H a p
KpaKOBCKOił

R.

0 p 6

lloKp>KnBHJ<~Kll

H T

e

wierzchołka

CONTENTS

CO,ll.EPłKAHHE

HOBLIIł

Lo

-20.50
-19.92
-19.32
-18.68
-18.02
-17.34
-16.68
-15.90

P kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy <+ na wschód, - na zachód);
B 0 , L• - heliografiezna szerokość 1 długość środka tarczy.

R. M. KpenHep -

l

p - 2.

Ha6JIIOAeHnR : Ha6JIIOAeHHJI conHe'<HLIX IIJITeH B 1966 r.
XpoHHKa Oo~ecTaa (PTMA).
JfcTopnqecKnlt KanenAapL.
lf3 KoppecnonAen~nn.
AcTpouon~n'łecKnlł KanenAapL.

J. M. Kre1ner -

New telesrop of
the Craoow Oboorvatory.
J. Pokrzywnicki The fali of
meteors in Ba;rwell.
M. Kamieński - Comet of the biblical deJuge (Hialley's Comet from 3850
BC) .
Observer•s Adviser: Moon through
binooular (8).
Chronicie: New values of the
geometrlioal and phy9ical pa.rameters for
the pLanlets of the "Earth group" Goology of the south-east part of Mare
Imbrtum The compositlon of the
Moon inltenl.or - Colours on the surface
of Moon - Copernicus arater on the
picture made by Lunar Orbiter-2 .
Observatlons: The observations of
the sunspots in 1966.
PTMA Chronicie.
Hlstorlcal Calendar.
From Correspondence.
Astronamical Calendar.

160

URANIA

OGŁOSZENIA

Posiadamy na

składzie
następujące

ROCZNIKI URANII
z lat 1922--1966
Rok

1926
1927
1928
1930
1946
1948
1949
1950
1951
1953
1954
1955

Ilość
Cena
roczników rocznika

33
5

8 zł
8 ,,

4
4
5

8 "
4 "
6 "

129
i27
128
13
8
109
32

8 "
8
10 "

12 "
24 "

,,

Ilość

egz.

4
4
4

Cena
egz.

Rok

zł

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

2

"

2

3
4
4

5
6

12
12
12

"

"

Ilość
Cena
roczników rocznika

36
7
129
125
127
343
389
97

zł

24

,,"
36" zł

400

72" zł

12
25

"

Ilość

egz.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Cena
egz.

2

zł

,,
"

3 "zł

,,

6

zł

"

(Całkowicie wyczerp a n e
są
r o c z n i ki: 1924, 1931--39, oraz
n u m ery: 3 i 4 z 1922, 2 z 1923, 1--5 z 1925, 2 z 1929, i, 2 z 1952, lO z 1965
roku).
Pojedyncze egzemplarze
(wszystkie numery z lat objętych wykazem roczników, oraz z 1922 -nr l i 2, z 1923 -- nr l i 3/4, z 1925 nry 6--10, z 1929 -- nry 3--10,
z 1952 -- nry l, 3--12, i .z .1965 nry 1--9, 11, 12) są rów n i e. ż d o Q aby c i a.
.
Z a m 6 w i e ń na wysyłkę należy dokonywać za pomocą wpłat
na nasze konto (PKO I OM w Krakowie Nr 4--9-- 5227) z wyliczeniem zamawianych roczników (numerów) n a o d w rocie b l a nkietu PKO.
Przy zamówieniach większych niż 10 egzemplarzy prosimy o dopłatę
na pokrycie k o s z t ó w w y s y ł k i w wysokości l zł od każdej rozpoczętej dziesiątki egzemplarzy (za 11--20 egz. -- l zł, za 21--30 egz. ··2 zł, itd.).

ZARZĄD GŁÓWNY

PTMA

Kraków, Solskiego 30/8
Rada Redakcyjna: S. Piotrowsk:l (przewodn.), L. Clchowicz, R. Janiczek, J. Mergentaler, K. Rudnicki, E. Rybka, W. Zorm. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler (red. nacz.),
K. Zlolkowski (sekr. red.), J. Plaseckla (red. techn.), M. Bielicki, T. Jarzębowskl,
J. Kubikowski, J. Masłowski, J. Mletelski, M. Pańków, A. Plaskowski, S. Rucińskl,
K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Wydawca: Polsdd.e Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny,
Kraków, Solskiego 30/6, telefon: 538-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227. Warunki prenumeraty: roczna- 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki 60 zł, pólroczna36 zł, .c ena l egz. - 6 zł. Sprzedaje s~ę pojedyncze zeszyty 1 roczn1k1 z lat ubiegłych
w cenie: 2 zł - l egz. z r. 1922-30, ,1946~1; 3 zł - 1 egz. z r. 1962-63; 6 zł - od
r. 1964, plus koszta ew. wysyłki
Druk: KraJ<jOIWska Drukamia Prasowa, Kraków, ul. Wielopo·le l Nakład 3000 egz. R-51

zam. 621/67

po upływie 10,3 doby od nowiu. Fot.: A. Rlikl w dniu 21.X.
1950 r. (do artykułu Księżyc przez Lornetkę, str. 141).

Księżyc

Czwarta stron a ok ł adk i:
l. Krater Kopernik
na zdjęciu wykonanym w Obserwatorium
Yerkesa.
2. Zdjęcie środkowej części krateru Kopernik otrzymane przez stalek
kosmiczny Lu nar 01"biter-2 w dniu 23 listopada 1966 r.
Na pierwszym zdjęciu strzałką oznaczono położenie kamer slalku
Luna- Orbiter-2 w chwili dokonywania zdjęcia, a białą Unią oznaczono granicę sfotografowanego obszaru (według Rf§e Hvi!zd nr 2
z r. 1967). Szczegóły w artykule na slr. 146.

U RAN I
MIESIĘCZNIK

R~'fSTWA MIŁOSNIKOW

POLSKIEGO TO
~

ROK XXX

Z RWIEC 1967

Nr

Spotkanie na

wysokości

300 km nad

powierzchnią

C o 11 i n s)

Ziemi: Statek Gemtni-10 (astronauci John Y o u n g
zbliża się do Ageny-10.

Michael

URANIA
MIESIĘCZNIK
ROK XXXVIII

POLSKI EGO TOWAR lYSTWA
Ml t OŚ Nl KÓW ASTROlO Mil

CZERWIEC 1987

Nr G

Czasopismo wydawane z zasil:k:u Pols.kiej
Almdemii Nauk. Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty do użytku szkól ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli i techników (Dz. Urz. Min. Ośw.
Nr 14 z 1DGG roku, W-wa 5.11.66).

SPIS TRESCI
Piąta rocznica śmierci Profesora
Dziewulskiego.
Jan Mergentaler Dwa kongresy.
Jerzy Cwirko-Godycki - W sprawie kanałów na Marsie.
Andrzej Marks - Pod południo
wym niebem (1).
Poradnik obserwatora: Księżyc
przez lornetkę (9).
Kronika: Sztuczne satelity i statki kosmiczne Gdzie wylądują
amerykańscy lunonauci 0 Zagadkowe zjawisko na Jowiszu - Dziesiąty księżyc Saturna Pole magnetyczne Merkurego - Wiek kraterów na Marsie - Znowu deszcz
Leonidów.
Kronika PTMA.
Kalendarzyk historyczny: Giovanni Domenico Cassini.
Nowości wydawnicze.
Kalendarzyk astronomiczny.

Numer otwieramy wspomnieniem o Profesorze WŁ.A
DYSŁAWIE
DZIEWULSKIM,
nadesłanym przez grono Jego
uczniów i współpracowników.
Do suchych informacji dotyczących Jego działalności naukowej należałoby dodać, że był
On jednym z najwybitniejszych współczesnych astronomów polskich, laureatem wysokich odznaczeń i nagród
państwowych, a przede wszystkim człowiekiem o niepospolitych cechach charakteru. Załączamy zdjęcia dwóch zało
żonych przez Niego obserwatoriów.
Widoczne
już
na
pierwszy rzut oka podobień
stwo pawilonów obserwacyjnych wskazuje, że Prof. Dziewulski brał osobiście udział
w projektowaniu zabudowań.
Powoli, lecz systematycznie
przeprowadzane są eksperymenty mające na celu wylą
dowanie człowieka na Księży
cu. Na okładce bieżącego numeru zamieszczamy trzy zdję
cia dokonane przez kamery
zainstalowane na pojazdach
kosmicznych, między nimi jedno przedstawiające
przypuszczalny teren lądowania.
W następnym numerze podamy dalsze zdjęcia Lunar Orbitera-2, dzięki którym nasze
wyobrażenia o wyglądzie krajobrazu księżycowego, wyrobione dawnymi fantastycznymi
rysunkami, ulegają powolnej
i l!ystematycznej zmianie.

ZARZĄD GŁOWNY PTMA, Kraków, Solskiego 30/8, konto PKO I OM
w Krakowie, Nr 4-9-5227. - Prowadzimy sprzedaż:
ATLAS NIEBA M. Mazura- 80 zł (90 zł); TELESKOP ZWIERCIADLANY W WYKONANIU AMATORSKIM A. Rybarskiego- 3 zł (4 zł);
OBROTOWA MAPA NIEBA A. Słowika, M. Mazura - 25 zł (30 zł),
dla członków Pl'MA 5 zł zniżki. Ceny w nawiasach obejmują koszt
wysyłki.

Pierwsza strona okładki: Rekord wysokoścń lotu czlowlieka - 1367 km nad Ziemią.
Statek Gemini-11 (astronauci R i c h a r d G o r d o n i C h a r l e s C o n r a d)
podczas zbliżenia z Ageną-11. Na zdjęciu widoczna jedynie antena Ageny (porównaj
zdjęcie z Gemini-10) na tle pólnocnego wybrzeża Australii. Szczegóły dotycząpe
obu eksperymentów podane są w numerze styczniowym Uranii (str. 16).
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PIĄTA

ROCZNICA

śMIERCI

PROFESORA DZIEWULSKIEGO

W

piątą rocznicę śmierci Profesora Doktora W ł a d ysława
Dziewulskiego
odbyła się w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
skromna wieczornica poświęco
na Jego pamięci. N aj młodsi
uczniowie i współpracOwnicy
Profesora omówili Jego prace
z różnych dziedzin astronomii,
a Profesor I w a n o w s k a, kierownik Obserwatorium Astronomicznego UMK, mówiła o Jego życiu i działalności organizacyjnej.
Profesor Dziewulski wkraczał w życie naukowe w okresie
powstawania nowych dziedzin astronomii - astrofizyki i astronomii gwiazdowej i od samego początku bardzo aktywnie
uczestniczył w rozwoju tych gałęzi i wypracowywaniu nowych
metod badawczych.
Spośród przeszło 220 pozycji bibliograficznych Profesora,
około l OOfo prac wykonanych zostało w dziedzinie mechaniki
nieba, około 150fo w dziedzinie astronomii gwiazdowej, a przeszło 45°/o to prace fotometryczne.
Najwcześniejsze prace Profesora Dziewulskiego dotyczyły
badania perturbacyjnego wpływu planet, głównie Marsa, na
ruch szeregu planetoid o dużej ekscentryczności orbity. W wyniku otrzymał, że mimo małej masy Marsa, orbity tych małych
planet nie są stabilne.
W dziedzinie astronomii gwiazdowej zainteresowania Profesora koncentrowały się głównie wokół zagadnień kinematycznych. I tak w 1916 r. opublikował oryginalną metodę wyznaczania elipsoidy prędkości gwiazd, opartą na wyprowadzonej
zależności między promieniem wodzącym elipsoidy, a liczbą
wektorów prędkości w kierunku tego promienia. Wyznaczał
kierunek apeksu Słońca dla różnych grup gwiazd. Zajmował
się rotacją Układu Lokalnego, w którym już w 1938 roku
stwierdził istnienie 2 wirów.
Jak o współpracownik K. S c h w a r z s c h i l d a w Getyndze brał aktywny udział w wypracowywaniu metod rodzącej

URANIA
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wówczas fotometrii fotograficznej i opracowywaniu standardów fotometrycznych. Później metodę fotograficzną wprowadza w Obserwatorium Wileńskim jako zasadniczą metodę
obserwacyjną. Obserwuje tam, standardowym na owe czasy,
15 cm astrografem Zeissa, a po drugiej wojnie światowej, 20 cm
astrografem Drapera w Piwnicach. Wyznacza krzywe zmian
blasku całego szeregu gwiazd zmiennych, głównie cefeid. Bardzo chętnie obserwuje również i wizualnie: w Obserwatorium
Wileńskim szukaczem komet, a w różnych przygodnych miejscach pobytu, nawet na wakacjach, lornetką pryzmatyczną.
Uzyskane tą metodą krzywe blasku pozwalały na poprawianie
elementów gwiazd zmiennych.
Profesor Dziewulski urodził się 2 września 1878 r. w Warszawie. Studiował w Warszawie, a następnie dwukrotnie przebywał na dalszych studiach w Getyndze. Pracę rozpoczął
w Obserwatorium Warszawskim w 1901 roku. W latach 19031919, z dwuletnią przerwą na drugi pobyt w Getyndze, pracował w Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał doktorat w 1906 r. i habilitację w 1916 r.
Lata 1919-1939 to okres Jego wileńskiej działalności w Uniwersytecie Stefana Batorego, a 1945-1962 w Toruniu, w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Trzykrotnie w ciągu swego życia .zakłada i organizuje zakłady pracy: w Krakowie, Wilnie i Toruniu.
Po pierwszej wojnie światowej uczestniczył w reaktywowaniu Uniwersytetu Wileńskiego (był jego rektorem i prorektorem) i najstarszego polskiego obserwatorium astronomicznego.
Na przedmieściu miasta wybudował nowe obserwatorium i wyposażył je bardzo bogato w stosunku do posiadanych środków było to najlepiej wyposażone polskie obserwatorium astronomiczne, przystosowane do prowadzenia prac astrofizycznych,
m. in. z 2 astrografami i 45 cm reflektorem ze spektrografem
bezszczelinowym.
Nieomal od pierwszych chwil odzyskania niepodległości po
I wojnie światowej, Profesor Dziewulski jest rzecznikiem utworzenia uniwersytetu w mieście urodzin M. Kopernika, Toruniu.
Tę ideę wypada mu realizować po II wojnie. To, że powstał
uniwersytet w Toruniu, jest w głównej mierze Jego zasługą.
I będąc już w wieku emerytalnym, podejmuje ciężkie obowiązki prorektorskie przez szereg pierwszych lat istnienia uniwersytetu. Równolegle rozpoczyna budowę obserwatorium
astronomicznego, tym razem w odległej o 12 km od Torunia

-
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Obserwatorium
Astronomiczne
Uniwersytetu
Wileńskiego

przed
wybuchem
drugiej
wojny światowej

miejscowości Piwnice. Placówką tą kierował do 1952 r., ale
aż do ostatniej chwili życia aktywnie uczestniczył w pracach
naukowych i kształceniu młodych astronomów. Przeszedł na
emeryturę w wieku 82 lat. Zmarł 6 lutego 1962 roku.

Profesor Dziewulski był członkiem Polskiej Akademii UmieTowarzystwa Naukowego Warszawskiego i szeregu
innych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.
Folska Akademia Nauk powołała Go na swego członka rzeczywistego.
W uznaniu wielkich zasług Profesora Dziewulskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika nadał Mu w 1961 r . tytuł doktora
honoris causa. Pośmiertny hołd złożył mu Uniwersytet M. Kopernika i Towarzystwo Naukowe Toruńskie na specjalnym posiedzeniu w dniu 16 maja 1962 r., a Polskie Towarzystwo Miło
śników Astronomii na specjalnym wieczorze zorganizowanym
w Toruniu w dniu 12 marca 1962.
jętności,

Obserwatorium Astronomiczne w P iwnicach

koło

Torunia- widok ogólny
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JAN MERGENTALER- Wroclaw

DWA KONGRESY
pość

ludzi zajmujących się nauką rośnie szybciej od przyrostu naturalnego, a prócz tego ludzie ci drukują ogromne
ilości prac naukowych, tak że coraz trudniej jest uporać się
z przeczytaniem choćby tych najważniejszych, dotyczących nawet dość wąskiej specjalności. Wyjścia z tej trudnej sytuacji
mogą być różne. Drukowane są większe, zbiorcze prace przeglądowe z wąskich dziedzin, ale są one nieraz już w chwili wydrukowania nieaktualne ze względu na szybki postęp w danym
dziale nauki. Zwoływane są specjalne kongresy, na których
można dowiedzieć się o ostatnich osiągnięciach naukowych, ale
to też nie wystarcza, gdyż prowadzi nieraz do takiego zacieśnie
nia specjalności, że przestaje się rozumieć prace nawet z bardzo
bliskich dziedzin. Żeby temu jakoś zaradzić, zw.ołuje się kongresy obejmujące szerszy zakres specjalności, na których omawiane są najnowsze osiągnięcia z różnych działów, co umożliwia
specjalistom zorientowanie się w tym, co robione jest w pokrewnych jego zainteresowaniom dziedzinach.
Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w dwóch kongresach
naukowych. Jednym w Jugosławii - w Belgradzie - zwoła
nym przez COSPAR, Międzynarodową Unię Astronomiczną,
Unię Geofizyczną i Unię Radiową, a więc jednoczącym wiele
specjalności, i w drugim w Sopocie - organizowanym przez
katedrę Heliofizyki we Wrocławiu, poświęconym wąskim dość
zagadnieniom z dziedziny fizyki Słońca. W kongresie w Belgradzie brało udział ponad 500 uczonych ze wszystkich chyba
stron świata. Uczestników spotkania sopockiego było 50 i przyjechali przedstawiciele tylko sześciu państw. Ale trzeba to opowiedzieć po kolei.
Belgradzki kongres odbywał się w dniach 29 sierpnia2 września 1966 roku, w pięknych salach wykładowych nowo
wybudowanego wspaniałego gmachu Domu Młodzieży. Cztery
zagadnienia były tematem obrad kongresu:
l) Emisja cząstek (protony, elektrony) ze Słońca i między
planetarne pole magnetyczne,
2) Oddziaływanie plazmy słonecznej z geomagnetycznym polem w warunkach spokojnego Słońca i w czasie wzmożonej
aktywności,

3)

Cząstki

o wysokich energiach w magnetosferze i wreszcie
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4) Temperatura neutralnych i elektrycznych cząstek w jonosferze i magnetosferze.
Na te tematy zgłoszono na kongres około 500 referatóv.r,
w tym także i z Wrocławia. Wobec ograniczonego czasu 5 dni - trzeba by całą dobę słuchać referatów, skracając czas
ich wygłaszania do około 10 minut. Skoro sesje trwały najwyżej
6 godzin dziennie - na czas referowania można by dać 2-3
minuty. Na dyskusję w ogóle już nie byłoby miejsca. W tej
sytuacji ograniczono ilość wygłaszanych komunikatów, przeznaczając na każdy 10-15 minut. Reszta była w paru godzinnych referatach przedstawiona przez generalnych referentów,
którzy opracowali syntezę zgłoszonych prac, a prócz tego wygłoszono cztery przeglądowe referaty wprowadzające.
Oczywiście- nie potrafię w krótkiej syntezie streścić wszystkich 500 referatów, ani tym bardziej przebiegu dyskusji. Ale
tak całkiem ogólnie można powiedzieć, że tematem narad była
przestrzeń pomiędzy powierzchnią Ziemi a powierzchnią Słoi1ca
i to wszystko, co w tej przestrzeni się znajduje dzięki Słońcu.
A więc mówiono o stale wiejącym wietrze słonecznym i o tym,
jak ten prąd plazmy natrafiając na magnetosferę ziemską zmuszony jest okrążać ją tak, jak opływa strumień wody jakiś okrą
gły przedmiot. Przeszkodą nie jest powierzchnia Ziemi, jakby
nią była dla cieczy, ani nawet górne warstwy atmosfery ziemskiej, ale pole magnetyczne ziemskie, wprawdzie bardzo słabe,
ale wystarczające na to, żeby na odległości kilku promieni
Ziemi od jej środka stanowić ekran prawie nie do przebycia
dla normalnie ulatujących ze Słońca elektronów i protonów.
Prócz takiego, stale wiejącego wiatru, ze Słońca wylatują
nieraz potężne obłoki plazmy i pojedyncze cząstki, wyrzucane
przez rozbłyski a nieraz i przez inne zjawiska - przede wszystkim przez pola magnetyczne, tworzące w fotosferze zaczątek
plam, albo będące pozostałością po dawnych plamach, w ilościach większych niż w normalnym wietrze słonecznym. Czas,
po jakim te cząstki dolatują do Ziemi od Słońca, zależy naturalnie od ich prędkości i waha się od kilkunastu minut do kilkudziesięciu godzin. Obłoki plazmy, lecące od Słońca, niosą ze
sobą nieraz pole magnetyczne silniejsze od pola magnetycznego
ziemskiego. Zakłócenia, jakie wiatr słoneczny, obłoki plazmy
i cząstki pojedyncze wywołują w polu magnetycznym ziemskim, w jonosferze i w wiecznie zmiennych pasach radiacyjnych - były także tematem licznych referatów wygłaszanych
przez geofizyków. Mówiono więc o zorzach polarnych i burzach
magnetycznych, o składzie energetycznym cząstek płynących
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ze Słońca, o wpływie na promieniowanie kosmiczne, dochodzące
do nas ze wszystkich stron Wszechświata. Niejedno z tych zagadnień z pewnością nieraz będzie omawiane w Uranii w sposób bardziej wyczerpujący.
Na zakończenie obrad uczestnicy zostall zaproszeni jednego
z wieczorów na lampkę wina do sal recepcyjnych nowego parlamentu w nowej dzielnicy Belgradu po drugiej stronie Sawy.
Jak architekci jugosłowiańscy umieją godzić oszałamiający
przepych marmurów, tkanin, boazerii czy drzwi z drogich gatunków drzewa z kunsztownym oświetleniem - tego nie potrafię opisać, to trzeba zobaczyć. Harmonia, umiar i wspaniałość. Nauczyli się tego chyba od włoskich architektów, gdzie
wielu z nich podobno kończyło studia. O wpływach włoskiej,
tej najlepszej sztuki, na budownictwo jugosłowiańskie także
i w przeszłości, mogłem się przekonać w przedziwnie pięknym
i nieprawdopodobnie harmonijnym starym Dubrowniku.
W Dubrowniku zresztą można znaleźć i astronomiczne ciekawostki. W muzeum, urządzonym w dawnym pałacu książęcym
(podobno takiego księcia rządzącego wybierano co miesiąc innego) znajduje się portret R ug i e r a B o s k o v i ć a - astronoma, fizyka i filozofa dubrownickiego, który urodził się
w tym mieście w r. 1711 i po
ukończeniu kolegium w Rzymie
był potem profesorem. Późniejsze jego koleje losu - to pro- •
fesura w Pndwie, potem w Mediolanie i wreszcie praca w marynarce w Paryżu i powrót do
Mediolanu. Astronomowi temu
warto poświęcić nieraz trochę
uwagi, gdyż był to jeden z ciekawszych myślicieli swojego
czasu, wyprzedzający nieraz
2;nacznie w swoich pracach epokę, w której żył.
Niedaleko od Dubrownika 15 minut jazdy motorówką W tym poklasztornym budynku
leży mała wysepka Lokrum.
na wyspie Lokrum znajduje się
Podobno szukał na niej kiedyś muzeum
pamiątek po astronomie
schronienia Ryszard Lwie Ser- B o s k o v i c u. Fot.: J. Mergence. Dla nas ciekawsze jest jedtaZer
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nak nieduże muzeum w poklasztornym budynku wśród palm
kokosowych i daktylowych, i w oszałamiającym zapachu kwitnących oleandrów. W muzeum tym znajdują się liczne pamiątki
po Boskoviću, jego lunetki, książki, manuskrypty. Niestety,
muzeum to było zamknięte, mogłem tylko przez oszklone drzwi
zajrzeć do środka i przekonać się, że rzeczywiście widać tam
dawne astronomiczne instrumenty.
Widocznie już wtedy, za życia Boskovića, szukano takiego
miejsca, gdzie można by w dobrych warunkach klimatycznych
obserwować gwiazdy czy Słońce. Dziś coraz częściej astronomowie zaczynają mówić o wyspach na Morzu Sródziemnym
czy na Adriatyku jako o terenach, na których warto zapewne
budować nowoczesne obserwatoria. Przykładem stacja heliofizyczna na Capri.
Drugi zjazd astronomiczny, o którym chcę opowiedzieć dotyczy samego Słońca, a nie przestrzeni między nim a Ziemią.
Dotyczył więc bardziej gorącej materii, ale odbywał się
w znacznie chłodniejszej okolicy - w Sopocie. Nie było tu
marmurowych pałaców jak w Belgradzie, ani zachowanych
w całości renesansowych i gotyckich budynków jak w Dubrowniku. Gdańsk jest mimo wszystko rekonstrukcją i stary Gdańsk
przechodzi wprost w dzielnice nowe, nie jak w Dubrowniku,
gdzie stara stolica Republiki jest zamknięta w nieuszkodzonych
murach, poza którymi dopiero rozrasta się nowy Dubrownik.
A i morze inne niż tam. Adriatyk ciepły i słony (ponad 35 g
soli na l dcm 3 wody), a Bałtyk zimny i słodkawy (soli zaledwie
kilka gramów na l dcm3). Ale poziom referatów był nie gorszy,
ważność Z\łgadnień omawianych nie mniejsza, a jeżeli chodzi
o historię - w Bibliotece Gdańskiej zorganizowano dla uczestników sympozjum wystawę prac J a n a H e w e l i u s z a astronoma o 100 lat wcześniej urodzonego od Boskovića i nie
mniej od niego znanego.
Sopocki zjazd był czwartym tego rodzaju. Pierwszy odbył się
w r. 1961, uczestniczyli w nim tylko astronomowie polscy i czechosłowaccy. Uczestnikami zjazdu w Sopocie byli heliofizycy
z Australii, Czechosłowacji, NRD, Węgier, Związku Radzieckiego i oczywiście- gospodarze z Polski: z Wrocławia, Torunia
i Krakowa.
· Do ciekawszych komunikatów zgłoszonych na Sopockim
Sympozjum należały te, w których omawiano konstrukcję nowego teleskopu słonecznego w Górach Sajańskich na Syberii
i radiointerferometru w Australii. Jest rzeczą ciekawą, że
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australijscy astronomowie i fizycy skoncentrowali swoje wysiłki w badaniach radioastronomicznych, inne dziedziny dopiero
w ostatnich czasach dochodzą także do głosu.
Nie mniej ciekawe były rozważania na temat powstawania
pól magnetycznych oraz obserwacyjne dane mówiące o tym
między innymi, że pola magnetyczne w plamach wykazują nieraz dość gwałtowne i duże wahania, dochodzące do 800 gausów
w ciągu kilku godzin. Rozpatrywano też zagadnienie struktury
protuberancji i mechanizm ich oświetlania przez fotosferę sło
neczną. Próbowano też ustalić w jakiś sposób wielkość prądów
elektrycznych powodowanych przez zmiany pola magnetycznego w aktywnych obszarach atmosfery słonecznej. Nie brakowało naturalnie i statystycznych badań nad aktywnością Słońca.
Następna tego rodzaju konferencja ma się odbyć za dwa lata
w NRD.
JERZY CWIRKO-GODYCKI -

Warszawa

W SPRAWIE KANALOW NA MARSIE
Wielka opozycja Marsa w 1877 roku dała powód do wnikliwych badań planety, odległej wtedy od Ziemi zaledwie
o 56,3 miliona kilometrów. W połowie sierpnia tego roku
A. H a l l odkrywa dwa satelity Marsa (Fobos i Dejmos}, a pod
koniec roku G. V. S c h i a p ar e l l i opracował swoją pierwszą mapę planety. Zapoczątkowało to dyskusję, trwającą po
dziś dzień. Dyskusja ta zrobiła wręcz "astronomiczną karierę"
pasjonując zarówno naukowców jak i laików. Chodziło o pewne
szczegóły o zadziwiająco regularnych kształtach geometrycznych, pokrywające powierzchnię planety siecią linii nazwanych
kanałami. Problem czy kanały rzeczywiście istnieją, czy są złu
dzeniem optycznym obserwatorów, pozostaje nadal otwarty.
Chciałbym zwrócić uwagę czytelnika na fakt, że nawet najnowsze zdjęcia sondy Mariner-4 nie rozstrzygnęły definitywnie tej
kwestii.
Według tych, którzy systematycznie obserwowali kanały na
Marsie (L o w e l l, P i c k e r i n g) moglibyśmy wyróżnić ich
następujące własności:

l. Chociaż niektóre kanały widziano na ciemnych obszarach,
są

one cechą charakterystyczną obszarów jasnych.
2. Wielu obserwatorów pracujących niezależnie od siebie, narysowało główne kanały w tych samych pozycjach.
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3. Długość kanałów ocenia .się na setki do tysięcy kilometrów.
4. Dyskusyjna jest szerokość kanałów (nawet dla tych, którzy regularnie je obserwują). Lowell w szczególności uważa,
że mogą być nawet większe niż ustalony przez R a y l e i g h t a
limit obserwacji wizualnych (kilkadziesiąt kilometrów).
6. Krótkie kanały opisane są jako liniowe, długie zaś - jako
wielkie lub małe koła na powierzchni globu.
6. Nie ustalono, aby kanały kończyły się na terenach jasnych.
7. Kanały km'lczą się albo na głównych ciemnych obszarach,
albo na małych kołach, uważanych za oazy.
8. Kanały podlegają sezonowym zmianom, bardzo podobnym
do tych, które według wielu obserwatorów zachodzą na ciemnych obszarach. Szczególnie widzialność kanału i kontrast
z otaczającym go jasnym terenem zwiększają się z nastaniem
wiosny i lata marsjańskiego.
9. Niektóre kanały rozdwajają się (geminizują), co obserwuje
się szczególnie na wiosnę w przeciągu kilku dni.
Kilka większych klasycznych kanałów niewątpliwie zostało
sfotografowanych: DeuteroniZus i Ceraunius, o którym będzie
dalej mowa, należą własnie do tej kategorii. Mimo, że wydają
się one liniowe, ich fotografie są znacznie bardziej rozmazane
niż opisy wizualne.
Społeczność astronomów podzieliła się szybko na mniejszość,
która dostrzega kanały i większość, która ich nie widzi. Dla tej
drugiej grupy sprawa istnienia kanałów jest wysoce podejrzana, a problemy ich szerokości czy geminizacji w ogóle nie
istnieją.

E. M. A n t o n i a d i

był

starannym obserwatorem i doskopracy można ocenić porównuostatnimi fotografiami Marsa.
Antoniacli odkrył, że przy najlepszej widzialności proste linie
rozpadają się na szereg nie związanych kropkowatych szczegółów. Można by zatem sądzić, że przy gorszych warunkach
widzialności oko ludzkie ma tendencję do układania różnych
szczegółów w formę linii ciągłych. Inne kanały określone zostały przez Antoniadi'ego jako nagłe braki ciągłości pomiędzy
jasnymi i ciemnymi obszarami, co zostało potwierdzone przez
późniejszych obserwatorów (np. D o l f u s) i jest w zgodzie ze
współczesną wiedzą o ludzkim wzroku. Przekonało to wielu
obserwatorów, że kanały marsjańskie są problemem raczej psychofizycznym niż astronomicznym. Istnieją jednak dwa fakty,
które nie pozwalają tak łatwo odłożyć całej sprawy do lamusa.
nałym rysownikiem. Jakość jego
jąc jego rysunki z najlepszymi
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Dziwnym wydaje się fakt, że patrząc na nie związane ze sobą
szczegóły, których rozmiary znajdują się na granicy rozróżnial
ności, nie dostrzegamy kanałów na takich obiektach jak Merkury, Księżyc czy Jowisz. Poza tym nie ulega wątpliwości, że
szczegóły powierzchni Marsa nie są rozrzucone zupełnie bezładnie, lecz przyjmują charakter linii.
Po drugie - fotografia Marsa, zrobiona przez Marinera-4,
przedstawia planetę w okresie, kiedy z Ziemi obserwuje się
najmniej kanałów. Niemniej jednak daje się zauważyć na zdję
ciach mnóstwo wyraźnie prostych linii, komentowanych przez
wielu naukowców (np. Burgess). Rysy te nie są ułożone zgodnie
z liniami obrazu telewizyjnego, ani też nie są do nich prostopadłe. Biegną ukośnie na zdjQciu, a ich szerokość została oceniona na 3-10 km. Linie te nie wykazują dużego podobieństwa
do obserwowanych z Ziemi. Podzielono je na dwie kategorie:
"kanałów" ciągłych, prostych (prawdopodobnie pochodzenia
tektonicznego) i innych - liniowych ale nie ciągłych.
Niezależnie od interpretacji Lawella (kanały konstrukcje
istot inteligentnych), próby ich interpretacji napotykają na
ogromne trudności. Według Pickeringa i W a 11 a c e'a kanały
miały być ogromnymi szczelinami, powstałymi w procesie kurczenia się stygnącej powierzchni planety. Interpretacja ta,
oparta na przestarzałym obecnie poglądzie na ewolucję powierzchni planetarnej, została odrzucona. W dodatku hipoteza
ta nie tłumaczy braku tego typu form na Księżycu.
P l a s s m a n, a ostatnio O n c l e y i F u l m er, przypuszczają, że kanały Marsa są podobne w swej strukturze do
promieni kraterów księżycowych (takich jak promienie krateru
Kopernik na Księżycu). Jednak dla planety obdarzonej atmosferą z wiatrami i pyłem, pogląd ten nie wydaje się odpowiednim wyjaśnieniem. Promienie kraterów księżycowych posiadają jednak kratery wtórne, które są ułożone mniej lub bardziej liniowo. Sagan przypuszcza, że ustawienie w prostej linii
niezależnych szczegółów (kraterów wtórnych), może prowadzić
do sekwencji kanałów Marsa. Równe linie byłyby tu przypadkiem lub rezultatem upadku dużych brył (planetismali), wybijających kratery o średnicy rzędu 100 km. Jednak ustawienie
w szereg tak dużych kraterów jest na Księżycu prawie zupełnie
niespotykane.
Według przypuszczeń
T r u m p l e r a kanały Marsa są
szczelinami, powstałymi na skutek uderzeń formujących oazy.
Szczeliny takie nie powstają jednak przy eksperymentach wykonywanych na Ziemi w trakcie zderzeń przy dużych szybko-
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ściach. Należałoby się również spodziewać podobnych szczelin.

na Księżycu, ale w każdym razie nie na Marsie, pełnym rzekomego pyłu, niesionego przez wiatry. Również fakt, że kanały
w tym przypadku nie kończą się na obszarach jasnych, przeczy
tej hipotezie.
G i f f o r d przypuszcza, że marsjańskie kanały są prostymi
w zarysie wydmami, czego oczywiście można oczekiwać na ja~
snych obszarach. Jednakże badania gruntów piaszczystych i fotografie Płn. Afryki i Środkowego Wschodu, uzyskane w czasie
lotów Gemini, wykazały, że wydmy zawsze występują w grupach równoległych pasm piaszczystych, oddzielonych niewielkimi odległościami (paru wydm). Charakter marsjańskich kanałów jest jednak odmienny, co więcej nie dałoby się tych
wydm zaobserwować z Ziemi. Poza tym wydmy są raczej jasne
niż ciemne w porównaniu z otoczeniem.
Jol y proponuje, aby kanały uznać za szczeliny wyżłobione
przez asteroidy, co jednak odrzucono ze względu na zbyt małe
prawdopodobieństwo.

K a t t e r f e l d wysunął przypuszczenie, że oazy i kanały
na Marsie są uskokami lub skarpami (podobnie sądzili S c h i apar e l l i i Ar h e n i u s). H o p e zwrócił uwagę na ziemski
system szczelin utworzony poprzez parzyste uskoki, które noszą
podobieństwo do kanałów geminizujących. Podstawową trudnością tej hipotezy są wiatry wiejące na Marsie, które zasypałyby pyłem te uskoki.
Warto wreszcie zwrócić uwagę na hipotezę W a s i u ty ń
s ki e g o. Według niej siatka kanałów Marsa przypomina rozłożenie pasów orogenicznych w czasie, gdy ukształtowały się
ziemskie łańcuchy górskie. Poglądy Wasiutyńskiego zbliżone
są do hipotez Katterfelda i Hope'a, z tą jednak zasadniczą róż
nicą, że według Wasiutyńskiego kanały są raczej wyniesieniami
niż depresjami gruntu. Pozwala to uniknąć zarzutu zasypania
ich przez wędrujące piaski. Nowe, bardziej bezpośrednie dowody przyniosły prace C. S a g a n a i J. B. P o l l a ck a. Analiza radarowa Marsa wykonana na fali długości 12,5 cm w Goldston, dała wyraźne dowody na to, że ciemne obszary Marsa
położone są wyżej niż jasne. Dodatkowym dowodem na to, że
ciemne tereny są wysokie jest regresja konturów czap polarnych i innych zjawisk związanych z zamarzaniem, a także ruchy chmur obserwowane w podczerwieni. Również na podstawie obserwacji radarowych (1965), mimo ich stosunkowo małej
dokładności (błędy dochodzą do 50%) wydaje się, że pewne
ciemne tereny charakteryzują się łagodnymi spadkami (około

URANIA

173

4 °). Szczyty mają od 4 do 17 km wysokości. Są pewne dane
na to, że ciemne obszary mogą mieć ścięte wierzchołki, ale
mniejsze z nich opadają zwykle łagodnie od maksymalnej wysokości.

Wyniki te nasuwają przypuszczenie, że ciemne tereny Marsa
są odpowiednikami ziemskich bloków kontynentalnych, jasne
zaś obszary można porównać do ziemskich basenów oceanicznych, wypełnionych wprawdzie nie wodą lecz pyłem. Większe
różnice wyniosłości bloków kontynentalnych Marsa (około
2,5 raza) usprawiedliwia mniejsza grawitacja planety, nie dogeomechanicznych w zwy-

prowadzająca do zwiększenia napięć
kłych materiałach.

Badania radarowe Deuteroniusa i Cerauniusa, opisywanych
w zdumienie
dane te same
w sobie nie pozwalają rozróżnić czy Deut eronius i Ceraunius
są szczelinami, czy też grzbietami, ale ta pierwsza alternatywa
wydaje się mniej prawdopodobna ze względu na możliwość zasypania pyłem szczeliny, co z kolei dawałoby słabsze odbicia
echa radarowego. Echa radarowe obu "kanałów" przypominały
bardzo odbicia od terenów ciemnych, co sugerowałoby ich wyniosłość nad otaczający teren. Nachylenie stoków owych grzbietów górskich oceniono na około 3 do 4 stopni.
Podobną
interpretację
można
przypisać
prostoliniowym
szczegółom na zdjęciach Marinem, chociaż ich zbyt małe wymiary nie pozwalają na konfrontacje z obserwacjami radarowymi. Jeżeli przyjmiemy, że Deutemnius, Ceraunius i obiekty
sfotografowane przez Marinera-4 reprezentują typowe kanały,
można sądzić, że są one grzbietami górskimi wystającymi z piachu i pyłu jasnych terenów. Grzbiety te muszą być pochodzenia
tektonicznego, co bardzo zbliża nas do poglądów Wasiutyń
skiego i Katterfelda, i sugeruje porównanie kanałów do ziemskich uskoków tektonicznych i stref orogenicznych. Badania
sprowadziłyby się zatem do wyszukania na Ziemi podwodnych
grzbietów górskich i porównania ich rozkładów z obrazami
Marsa.
Jak się okazuje, istnieją na Ziemi grzbiety, które mają tendencję do wyłaniania się z bloków kontynentalnych i stref pokrewnych, o kształtach liniowych uskoków ciągnących się po
parę tysięcy kilometrów i mających szerokość około 100 km.
Grzbiety te osiągają wysokość rzędu l do 3 km. Niektóre ziemskie wały podmorskie mające w przybliżeniu liniowe kształty
dotąd jako typowe kanały, wprawiły uczonych
wykazując wyraźnie echo radarowe. Wprawdzie
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kończą się u kontynentów, lub w jednym wspólnym dla tych
wałów miejscu. Jeżeli usunęlibyśmy wodę z oceanów, zastę
pując ją pyłem nawianym przez wiatry, grzbiety górskie mogłyby dawać wrażenie tworów bardziej liniowych niż są w rzeczywistości. Podobnie do grzbietów górskich układają się w dłu
gie na tysiące kilometrów linie, pojedyncze wyspy i podmorskie

góry.
Jeżeli analogiczne
być przekonywająco

rysy powierzchni istnieją na Marsie, mogą
opisane jako odrębne szczegóły. Jeżeli kanały Marsa są grzbietami górskimi, należy się spodziewać sezonowych zmian ich wyglądu. Zmiany te powoduje "wymywanie"
(oczyszczanie) drobnych cząstek pyłu na wiosnę i nanoszenie
ich jesienią przez wiejące z dużymi szybkościami wiatry.
Niektóre z wałów oceanicznych na Ziemi mają swoją kon0
tynuację geologiczną na kontynentach (własność l ). Jest nawet prawdopodobne, że geminizacja kanałów może mieć zwią
zek z obecnością dolin rafowych w pobliżu bloków kontynentalnych. Jeżeli naniesiony wiatrem pył znajduje się w różnych
ilościach na granicach kanałów, zależnie od pory roku, wtedy
staje się całkiem zrozumiała widoczność doliny grzbietowej.
Główny efekt psychologiczny, prawdopodobna tendencja oka
ludzkiego do rejestracji bardziej prostych linii niż są one w rzeczywistości, byłaby jedyną przeszkodą w wiernym obrazie modelu grzbietów tektonicznych. Jako autor czuję się nieco zaże
nowany przedstawiając tę, wysoce wprawdzie prawdopodobną,
hipotezę uczonych brytyjskich, wobec faktu, że nie dalej niż
w 1971 roku lot sondy Voyager powinien definitywnie rozstrzygnąć ostatnie wątpliwości. Warto jednak zauważyć, że nawet
mniej lub bardziej prawdopodobna hipoteza może leżeć u podstaw programu badań przyszłych wypraw, a tego faktu nie możemy już przyjmować obojętnie. Być może do czasu lotu sondy,
czy wyprawy człowieka na Marsa, powstaną nowe hipotezy
oparte o nowe opracowania i nowe materiały, być może przedstawione tu poglądy zostaną podważone, ale właśnie ciągła
zmiana i nowe badania leżą u podstaw nauki.
LITERATURA
l. C. Sagan, J. B . Pollack, "On the nature of the canals of Mars", Nature,
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W pierwszym

POŁUDNIOWYM

NIEBEM (l)

kwartale bieżącego roku miałem możność
w zorganizowanej przez Krakowski Oddział
Folskiego Towarzystwa Astronautycznego drugiej wyprawie
astronomicznej w równikowy rejon planety (pierwsza wyprawa
odbyła się w ostatnim kwartale poprzedniego roku). Ponieważ
polscy astronomowie nie często wyprawiają się na południową
półkulę, pragnąłbym podzielić się z czytelnikami Uranii ciekawszymi wrażeniami z tej eskapady, przy czym jednak reportaż ten bynajmniej nie będzie naukowym sprawozdaniem
z wyprawy.
Ekspedycja została zorganizowana na statku handlowym Polskich Linii Oceanicznych z Gdyni o nazwie "Oleśnica". Statek
ten ma wyporność około 6000 DWT i posiada 6 kabin dla 12 pasażerów. "Oleśnica" obsługuje regularną linię prowadzącą do
portów Afryki Wschodniej z końcowym portem w Dar Es Salam w Tanzanii. Słowem "regularna" nie należy się jednak
nadmiernie sugerować, gdyż porty pośrednie w drodze docelowej i powrotnej bywają różne, przy czym niekiedy bywają
one ustalane dopiero drogą radiową. Również czas przybycia
do poszczególnych portów jak i postoju w nich jest znany tylko
w pewnym przybliżeniu.
Z Gdyni wypłynęliśmy 2 stycznia, a więc na początku zimy.
Pierwsza "obserwacja astronomiczna" jaką dokonałem dotyczyła bardzo niskiej pozycji Słońca w czasie górowania w dniu
3 stycznia gdyż wzniosło się ono nie wiele więcej niż 11° ponad
horyzont. W każdym razie tak niskiej pozycji Słońca jeszcze
nie widziałem i nie przeżywałem tak krótkiego dnia i długiej
nocy.
Droga nasza wiodła przez Kanał Kiloński do Hamburga,
gdzie przybyliśmy 4 stycznia o l w nocy, a skąd wypłynęliśmy
5 stycznia w południe. Bardzo krótki pobyt umożliwił tylko
pobieżne zwiedzenie miasta. Sporo pustych miejsc do dziś
świadczy, że było to jedno z bardziej zniszczonych miast w czasie minionej wojny. W każdym razie port z tych zniszczeń już
dawno się podniósł i przytłacza swym ogromem i ruchliwością.
Również miasto sprawia wrażenie bogatego i jest bardzo ruchliwe. Z Hamburga droga wiodła nas do Antwerpii, gdzie przybyliśmy 7 stycznia rano, a odpłynęliśmy tego samego dnia wieuczestniczyć
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czorem. W czasie pośpiesznego zwiedzania miasta zapamiętałem
głównie uroczy wygląd dzielnicy staromiejskiej z wąskimi
i krętymi uliczkami zabudowanymi małymi kamieniczkami
o wesołym wyglądzie. Niezapomniany był także widok wielu
wspaniałych zabytków architektury.
Dalsza droga wiodła nas przez Kanał La Manche przy deszczowej pogodzie. Niemniej jednak przez kilka godzin widoczne były z prawej burty skały Dovru w Wielkiej Brytanii.
Wbrew utartym opiniom Zatoka Biskajska, na którą wypły
nęliśmy 9 stycznia rano, przywitała nas ładną pogodą. Pod
wieczór jednak pogoda zepsuła się i rozpoczął się dość silny
sztorm, który trwał całą noc. N a Morze Śródziemne wpłynę
liśmy 11 stycznia wieczorem tak, że przywitały nas tylko z oddali wspaniale widoczne światła Tanger4, Gibraltaru i Ceuty.
Dalsza droga wiodła wzdłuż Algieru z widokiem na Góry
Atlas, w pobliżu Malty i dalej ku Port Saidowi. Pogoda była
zmienna z rozpogodzeniami i zachmurzeniami i dość silną
chwiejbą, toteż warunki dla rozpoczęcia obserwacji nie były
dogodne.
Na redzie Port Saidu stanęliśmy o 2 w nocy 17 stycznia (według czasu wschodnio-europejskiego). Do portu wpłynęliśmy
dopiero następnego dnia wieczorem, a 19 stycznia wieczorem
możliwy był tylko krótki wypad do miasta. Na Kanał Sueski
statek wpłynął dopiero 20 stycznia o godzinie 2 na skutek wyjątkowo dużego ruchu statków na kanale, a wypłynął z niego
dopiero o godzinie 22 dlatego, że w międzyczasie od godziny 9
do 18 był postój na Jeziorze Gorzkim w celu przepuszczenia
kanałowego konwoju statków od strony Suezu. W czasie żeglugi
przez ostatnią część kanału niezapomnianych wrażeń dostarczył
Księżyc po pierwszej kwadrze który wzniósł się prawie do zenitu i wspaniale oświetlił pustynię po azjatyckiej stronie kanału. (Równocześnie uniemożliwił on jednak przez następne dni
wykonywanie obserwacji subtelniejszych obiektów).
Cały następny dzień upłynął przy pięknej słonecznej pogodzie na opływaniu południowego krańca Półwyspu Synaj i że
gludze w głąb Zatoki Aqaba z wspaniałym widokiem na niezwykle dzikie "księżycowe" góry na półwyspie. (U wejścia do
zatoki znajduje się na półwyspie na zupełnym bezludziu posterunek ONZ, strzegący swobody żeglugi przez wąską cieśninę
w rafach).
Do Aqaby w Jordanii przybyliśmy 21 stycznia wieczorem,
a następny dzięń poświęciłem na zwiedzanie niewielkiego ale
efektownie rozbudowującego się miasta, a następnie na wy-
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cieczkę w niezwykle dzikie góry na Półwyspie Arabskim. Zdaniem tubylców była co prawda "ostra" zima, gdyż temperatura
sięgała zaledwie kilkunastu stopni, ale moim zdaniem były to
warunki doskonałe do wyprawy w góry skoro na ogół panują
tutaj bardzo silne upały. Niewątpliwie jest to ciekawy ale i niespokojny zakątek Ziemi, gdyż na skrawku wybrzeża o rozmiarach mniejszych niż Zatoka Gdańska graniczą ze sobą 4 kraje: Egipt, Izrael (port Ejlat u wylotu biblijnej pustyni Negew),
Jordania i Arabia Saudyjska.
Niestety, w porcie warunki do obserwacji astronomicznych
nie były dogodne ze względu na jaskrawą iluminację portu jak
i samego statku, a udawanie się w nocy poza miasto nie byłoby
zbyt bezpieczne. (Miało to się zresztą powtórzyć we wszystkich
następnych portach).
Z Aqaby wypłynęliśmy 23 stycznia o godzinie 2, a do Jiddy
w Arabii Saudyjskiej przybyliśmy nazajutrz pod wieczór. Niewątpliwie jest to port oryginalny, gdyż baseny w nim i na redzie wytyczone są przez ... rafy, toteż rozładunek i załadunek
prowadzony jest na podpływające do statku barki. Niestety ze
względu na bliskość Mekki (odległej tylko o 70 km) pobyt "niewiernych" cudzoziemców jest w Jiddzie niepożądany. Toteż
tylko z trudem i na krótko udało mi się wydostać do miasta
na zaproszenie jednego z portowych urzędników arabskich, który gościnnie obwiózł mnie po mieście i zaprosił do jednej z jego
siedmiu willi. (W Jiddzie jak i w Aqabie uderzył mnie niemal
zupełny brak kobiet na ulicach). Pobyt w tym porcie przecią
gnął się do 31 stycznia w południe, ale dzięki temu pozostałą
cześć Morza Czerwonego przebyliśmy już bez towarzystwa
Księżyca, co dało pierwszą okazję do pobieżnego zapoznania się
z subtelnymi obiektami na południowym nieboskłonie. Pierwszego niezapomnianego wrażenia dostarczył widok światła zodiakalnego. Słup tego świecenia, wznoszącego się wzdłuż ekliptyki (a więc mało nachylony w tych szerokościach geograficznych do horyzontu) sięga do wysokości około 60°, a jego jasność
jest większa niż jasność Drogi Mlecznej. (Oczywiście póżną
nocą światło zodiakalne sięga coraz niżej i stopniowo zanika).
W owym czasie w obrębie świecenia zodiakalnego znajdowała
się jaskrawo świecąca Wenus, a u jego wierzchołka znajdowały
się Plejady. Świecenie zodiakalne było tak silne, że dawało wyraźny refleks na wodzie, a również światło Wenus i Jowisza
dawało takie refleksy. Przejrzystość powietrza jest tam tak
dobra, że obserwując zachód Wenus, widziałem ją do wysokości
około 0°,5 nad horyzontem gdzie następowały bardzo silne
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zmiany jej blasku i zanik. Niemniej jednak tło nieba w rejonie
Morza Czerwonego nie było zbyt ciemne, na skutek - jak przypuszczam - zanieczyszczenia powietrza drobnym pyłem porywanym przez wiatry z otaczających pustyń. W ogóle zresztą
wiatry stanowiły na pokładzie statku prawdziwe utrapienie
i wydatnie utrudniały obserwacje; bardzo rzadko tylko było
bezwietrznie (a właściwie - poprawniej mówiąc - wiał wiatr
od rufy i z szybkością równą szybkości statku - około
30 km/godz.).
Tej nocy po raz pierwszy wyraźnie uwidoczniły się jasne
gwiazdy nieba południowego: Achernar (a Eri) i później druga
co do jasności gwiazda na niebie, Canopus (et Car), często wykorzystywana obecnie jako obiekt odniesienia dla aparatów
kosmicznych. Po raz pierwszy można także było ujrzeć Wielki
Obłok Magellana, nisko ponad południową częścią horyzontu
na prawo od niezwykle efektownie widocznej Drogi Mlecznej.
Obserwacja nieba przez lornetkG ukazała na południowej czę
ści nieboskłonu wiele wyraźnie widocznych i efektownych
mgławic i gromad gwiezdnych. Jak oszacowałem, mimo niecał
kowitej czerni tła nieba z łatwością udawało mi się dostrzegać
gwiazdy do 6m,5, co stanowi wymowny wskaźnik dobrej przejrzystoś ci powietrza. W ogóle zre sztą, jak należało oczekiwać,
przejrzystość powietrza w czasie pogodnych nocy była znacznie
lepsza niż na lądzie, a tylko nieoczekiwanie tło nieba nie było
tak ciemne jak się spodziewałem.
Jak można było oczekiwać, w tych szerokościach geograficznych widać było znacznie więcej sztucznych satelitów Ziemi
niż u nas dlatego, że orbity wielu z nich mało nachylone są
do równika. Szczególnie dogodne do obserwacji były pierwsze
godziny po zachodzie Słońca, kiedy widać było także obiekty
nisko lecące. W ciągu godziny udawało mi się wtedy dojrzeć
okiem nieuzbrojonym do 10 satelitów. Wyraźnie można przy
tym było dojrzeć pogrążenie się ich w cień naszej planety. Towarzyszył temu stopniowy zanik blasku, trwający od mniejwięcej sekundy do kilku sekund. Niewątpliwie mogłoby to
stanowić przedmiot ciekawych badań.
W dniu 2 lutego rano przypłynęliśmy do Adenu, akurat po
zakończeniu się tam rozruchów. Efektownie położone między
wysokimi na 500 m skałami wulkanicznymi, a częściowo we
wnętrzu starego krateru wulkanicznego, miasto jest jednak
terenem ciągłych walk licznych organizacji wyzwoleńczych
z wojskami brytyjskimi, toteż widok nadzwyczaj licznych pieszych i zmotoryzowanych patroli brytyjskich z bronią gotową
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do strzału wytwarzał specyficzną wojenną atmosferę. Zresztą
wkrótce po naszym wypłynęciu, które nastąpiło przed świtem
następnego dnia, w Adenie znowu rozgorzały krwawe walki.
W czasie wypływania z Adenu po raz pierwszy uwidocznił się
Krzyż Południa tak często opiewany przez podróżników i pisarzy . Wbrew nadziejom widok tego gwiazdozbioru sprawił na
mnie znacznie mniejsze wrażenie niż oczekiwałem. Gwiazdozbiór wyglądałby zapewne znacznie efektowniej gdyby gwiazdy
w nim miały podobną jasność, a tak, gdy jedna z nich ma jasność 1m, a dwie po 2m, a jedna nawet tylko 3m, moim zdaniem
nie stanowi to efektownego obiektu.
Następnie droga wiodła nas przez Zatokę Adeńską w kierunku wschodnim z małym odchyleniem nawet ku północy,
a następnie w niedalekiej odległości od wybrzeży somalijskich
na południe z odchyleniem ku zachodowi. Wbrew jednak temu
co można było oczekiwać w tych rejonach, pogoda bynajmniej
nie była ustabilizowana i bezobłoczna, a wręcz przeciwnie na Oceanie Indyjskim spotkaliśmy się nawet w nocy z burzą
elektryczną. Oczywiście w tej sytuacji nie było mowy o systematycznych obserwacjach. Co więcej, przy tym mocne tło nieba
było nadal niezupełnie ciemne.
Wieczorem 5 lutego, na dzień przed przepłynięciem równika,
po raz ostatni było widać nad horyzontem i to na wysokości
zaledwie 2°,5 Gwiazdę Polarną.
(c. d. n.)
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Jako pierwszy od "góry" - czyli od północnej strony globu
Księżyca na szkicu (patrz trzecia strona okładki) zaznaczony jest efektowny krater A n a x i m a n d er, który ma
średnicę 86 km i wał o wysokości 2960 m. Dalej zaznaczono
krater B a b b a g e o średnicy 33 km. Na południe od niego
znajduje się Z a t o k a R ó ż (Sinus Roris), a na jej powierzchni krater H ar p a l u s, mający średnicę 35 km i wał wysokości 4800 m na stronie zachodniej. Dalej zaznaczony jest
krater M a i ran o średnicy 40 km z wałem o wysokości
4500 m. Na północ od niego wyróżnia się krater L o u v i l l e
(nie zaznaczony na rysunku). Między kraterami Mairan i Harpalus wyróżnia się krater S h ar p o średnicy 35 km, a na po-
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ludnie od krateru Harpalus znajduje się krater F o u c a u l t
(średnica 16 km, również nie zaznaczony na szkicu). Dalej na
szkicu zaznaczone są kratery: Ar i star c h u s mający śred
nicę 46 km, otoczony jasnymi smugami (jest to najjaśniejsze
miejsce na powierzchni Księżyca) i obok niego krater H e r od o t u s o średnicy 37 km i z wałem o wysokości 1200 m. Posuwając się wzdłuż terminatora dalej ku południowi, natrafiamy na wschodnią część O c e a n u B u r z (Oceanus Procellarum), największej równiny na Księżycu, mającej powierzchnię około 50 milionów kilometrów kwadratowych. Na wschód
od niego zaznaczone są kratery: B e s s ar i o n o średnicy
10 km i krater K e p l er o średnicy 35 km z wałem o wysokości 3000 m i centralną górką, otoczony jasnymi smugami.
Dalej na południe wyróżnia się dopiero krater G a s s e n d i
mający średnicę 88 km i wał o wysokości 2700 m na zachodzie.
W kraterze tym znajduje si.ę krater G a s s e n d i - A. Na południa-zachód od tego krateru wyróżnia się krater M e r s en i u s o średnicy 72 km z wałem o wysokości 2100 m i z wklę
słym dnem. Oba kratery znajdują się na obrzeżu M orz a
W i l g o c i (Mare Humorum). Na południe od krateru Mersenius znajduje się nie zaznaczony na rysunku krater L i e b i g,
a na zachód od tego krateru - zaznaczone na szkicu ale nie
opisane - kolejno trzy kratery: C a v e n d i s h, mający śred
nicę 51 km z wałem o wysokości 2100 m na zachodzie i 1380 m
na wschodzie i dwa kratery B r a c i a H e n r y (Henry Freres). Dalej ku południowi terminatora zaznaczono na szkicu
dwa kratery: V i e t a o średnicy 96 km z wałem o wysokości
4500 m i F o u r i er, mający średnicę 58 km i wał o wysokości
2850 m na wschodzie i 1800 m na zachodzie. Dalej na południe
na linii terminatora zaznaczony jest olbrzymi krater S c h i ckar d, mający średnicę 214 km i niski wał. Od południa przylega do niego wielki krater P h o c y l i d e s o średnicy 115 km
a na zachód od nich znajduje się krater War g e n t i n o śred
nicy 96 km z wysoko podniesionym ponad otaczający teren
dnem. Przy południowym "krańcu" globu Księżyca wyróżnia
się trójka dobrze widocznych kraterów: B e t t i n u s o śred
nicy 71 km z wałem o wysokości 3900 m, K i r c h e r (średnica
71 km, wał 5400 m) i W i l s o n (średnica 64 cm), a jeszcze
dalej na południe na przedłużeniu linii utworzonej przez te
kratery - wyróżnia się krater L e g e n t i l l. W opisanym
rejonie na widomej krawędzi globu Księżyca znajdują się G ór y D 6 r f l a (Doerfel Montes) mające wysokość do 6000 metrów.
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RRONIKA
Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od 1 stycz nia do 31 marca 1967)

A. Satelity Ziemi
l. Intelstar-2, USA
- 11 stycznia wprowadzony na orbitę synchroniczną o wysokości
35 800 km umieszczony nad Oceanem Spokojnym,
- masa 87 kg, zawiera aparaturę telekomunikacyjną,
- utrzymywanie caladobowej łączności telefonicznej , dalekopisowej
i telewizyjnej pomiędzy USA, a Hawajami, Australią, Japonią, Filipinami i Syjamem.
2. Satelity telekomunikacyjne, wojskowe, USA
- 15 stycznia przy pomocy rakiety Titan-3C umieszczono na orbicie
równikowej, synchronicznej o odległości 33 600 km 8 satelitów mających zapewnić stalą łączność między bazami wojskowymi USA.
3. Diadem-l, Francja
- 8 lutego wprowadzony na orbitę o perigeum 578 km, apogeum
1845 km,
- masa 23 kg, cylinder o średnicy 50 cm i wysokości 20 cm, na powierzchni ma umieszczone 144 zwierciadła,
- pomiary geodezyjne przy użyciu promieni laserowych wysyłanych
i odbieranych na stacjach zlokalizowanych we Francji , Grecji i na
Saharze, a odbitych od zwierciadeł satelity.
4. Diadem-2, Francja
- wysłany 15 lutego,
- cel i wyposażenie identyczne z Diademem-l.
5. Orbitalne Sloneczne Obserwatorium (OSO), USA
- wysłane 8 marca,
- dokonywanie obserwacji Słońca i jego wpływu na atmosferę Ziemi.
6. Atlantic-H (Canary Bird), USA - COMSAT
- 22 marca umieszczony nad zachodnim wybrzeżem Afryki, a po udanej korekcie w dniu 25 marca wprowadzony na orbitę synchroniczną
z obrotem Ziemi i umieszczony nad Wyspami Kanaryjskimi,
- stanowi własność międzynarodowego konsorcjum telekomunikacji
COMSAT i ma zapewnić łączność między obu Amerykami, a Europą i Afryką z możliwością dalszych palączeń z krajami Bliskiego
Wschodu, Indią i ZSRR.
7. Kosmos, ZSRR
- w podanym okresie umieszczono na orbitach o różnej odległości
od Ziemi 15 tego typu satelitów od nr 138 do 152,
- wzrastająca częstotliwość wprowadzania na orbity wokółziemskie
Kosmosów pozwala przypw;;zczać, że czynione są przygotowania do
poważniejszych lotów orbitalnych, być może nawet montażu stałych stacji załogowych, o czym danosila prasa radziecka w lutym br.
B. Statki kosmiczne
l. Lunar Orbiter-3, USA
- 5 lutego wystrzelony w przestrzeń, 8 lutego wszedł na orbitę wokółksiężycową o odległości w periselenium 132 km, w aposelenium
1845 km, 12 lutego dokonano obniżenia periselenium do odl. 45 km,
- masa 383 kg, aparatura fotograficzna i przekaźnikowa,
- fotografowanie pasa wzdłuż równika Księżyca, szczególnie 12 obszarów planowanych jako miejsca lądowania statków załogowych,
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ogółem wykonał 11 000 zdjęć, w tym także zdjęcie Surveyora-1,
który od czerwca 1966 r. spoczywa na powierzchni Księżyca.
C. Próby i doświadczenia
l. Europejska Organizacja Badań Kosmosu (ESRO) dokonała wystrzelenia
w dniu 5 lutego rakiety badawczej z bazy w Kiruna (Szwecja). Rakieta
zawierała aparaturę do badania zjawisk zorzy polarnej.
2. Japońska rakieta 3-stopniowa Lambda 3-h-3 o masie początkowej
9500 kg i długości 6,60 m wystrzelona 6 lutego osiągnęła wysokość
2000 km. W zasobniku umieszczono aparaturę do badania promieniowania Słońca.
3. 7 i 15 marca francuskie rakiety do badań biologicznych z żywymi
małpami w specjalnych zasobnikach osiągnęły wysokość 240 km. Celem
eksperymentu było badanie reakcji organizmu na warunki lotu.
D. Inne doniesienia
Zakład Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM w Krakowie rozpoczął w lutym odbiór obrazów telewizyjnych nadawanych przez satelitę
USA Nimbus. Specjalna aparatura odbiorcza, zbudowana pod kierunkiem mgr Jack a Ki b i ń ski e g o pozwala na odbiór 3 zdjęć w czasie każdego przelotu satelity nad horyzontem Krakowa, obejmujących
obszar od Morza Sródziemnego do Bałtyku. W ciągu doby odbiera się
przeciętnie 8 do 9 obrazów układów chmur na tym obszarze. Aparaturę w skład której wchodzi antena kierunkowa o średnicy 4 m, odbiornik
i przetwornik obrazów - przystosowuje się obecnie do odbioru obrazów
z satelity Essa.
Ten sam Zakład przygotowuje się obecnie do doświadczeń nad wykorzystaniem rakiet do regulacji pogody. Flanowane jest wysyłanie rakiet
rozpylających w chmurach środki chemiczne, głównie jodek srebra, powodujący tworzenie się kropel wody, co winno dawać opady i zapobiegać gradobiciom. Do doświadczeń przeznaczone są rakiety konstrukcji
mgr inż. J a c k a W a l c z e w s k i e g o i mgr inż. A n d r z e j a K s y k a.

ALEKSANDER KUSNIERZ

Gdzie wylądują amerykańscy lunonauci?
Przypuszcza się, że pod koniec obecnego dziesięciolecia człowiek wyląduje na Księżycu. Dlatego też już dziś robione są odpowiednie badania
pewnych obszarów na jego powierzchni, spośród których wybrane zostanie lądowisko dla pojazdu księżycowego. Obszary te bowiem należy
poznać bardzo dokladnie i opracować dla nich szczegółowe mapy.
Uczeni amerykańscy do lądowania swych lunonautów wybrali dziewięć obszarów położonych w równikowej strefie na widocznej z Ziemi
pólkuli Księżyca. Pierwszy obszar obejmuje okolicę krateru Lubbock na
Mare Foecunditatis, drugi leży w pobliżu kraterów Censorinus i Maskelyne na Mare Tranquilitatis, trzeci znajduje się w sąsiedztwie krateru
Moltke na Mare Tranquilitatis, czwarty polożony jest między kraterami
Theon Senior a Godin, piąty obejmuje okolicę krateru Oppolzer, szósty
znajduje się w pobliżu kraterów Sporer i Flammarion, siódmy leży mię
dzy kraterami Landsberg i Fra Mauro na Oceanus Procellarum, ósmy
polożony jest między kraterem Wichmann a równikiem, wreszcie dziewiąty znajduje się w pobliżu krateru Flamsteed na Oceanus Procellarum
(w tej okolicy lądowal Surveyor-1).
Obszary te mają być szczegółowo zbadane przy pomocy pojazdów
księżycowych typu Lunar Orbiter, których dotychczas na orbitę księży-
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cową wypuszczono trzy (Lunar Orbiter-l był wystrzelony 10 sierpnia
1966 r., Lunar Orbiter-2 - 7 listopada 1966 r., a Lunar Orbiter-3 - 3/4 lutego 1967 r.).
STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ

Zagadkowe zjawisko na Jowiszu
Trzech astrofizyków amerykańskich obserwując Jowisza w celu wyznaczenia jego temperatury za pomocą palomarskiego 5-metrowego teleskopu stwierdziło, że miejsca powierzchni planety zakryte przez cień
satelitów Jo, Europy i Ganimeda wysyłają znacznie intensywniejsze promieniowanie o długości 8-14 mikrometrów niż miejsca nie zacienione.
W okresie od listopada 1964 r. do kwietnia 1965 r. zagadkowe to zjawisko
zanikło.

ANDRZEJ MARKS
Dziesiąty księżyc

Saturna

Znany astronom francuski A. D o 11 f u s odkrył dziesiątego satelitę
Saturna, który otrzymał na zwę Janus. Nowe ciało niebieskie odszukane
zostało na zdjęciach wykonanych 15, 16 i 17 grudnia 1966 roku w ObserwatOl·ium Meudon pod Paryżem.
Dziesiąty księżyc Saturna ma jasność 14m, a obiega planetę po orbicie o średnicy 315 000 km. A zatem znajduje się on jeszcze bliżej planety niż Mirnas (l księżyc Saturna), którego orbita ma 370 000 km śred
nicy. Orbita nowego satelity Saturna jest niemal kolowa i leży dokladnie
w płaszczyźnie równika planety. Na podstawie jasności oraz albeda wyznaczone zostały przypuszczalne rozmiary Janusa. Jego średnica waha
się gdzieś w granicach 160-320 km, czyli pod względem rozmiarów jest
bardzo podobny do Phoebego (IX księżyc Saturna).
Nowy księżyc Saturna był odszukany także na zdjęciach wykonanych
29 października 1966 r. w obserwatorium McDonalda. Ponadto sfotografowano go 18 grudnia 1966 r. w obserwatorium morskim w Flagstaff
(USA), jak również l stycznia 1967 r. w obserwatorium na Pic du Midi.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Pole magnetyczne Merkurego
Amerykański

astrofizyk R. Good obliczył, że natężenie pola magnetycznego Merkurego równe jest 0,008 gausa, czyli jest 50 razy słabsze,
niż pole magnetyczne Ziemi. Wynik ten uzyskał on analizując zależność
natężenia docierającego do Ziemi słonecznego promieniowania protonowego od usytuowania Merkurego wzgiędem Ziemi i Słońca.
ANDRZEJ MARKS

Wiek kraterów na Marsie
Przy pomocy Marinera-4 otrzymano 19 zdjęć powierzchni Marsa, które
były wykonane zaledwie z odległości 12 000-17 000 km. Do najbardziej
interesujących obiektów na tych zdjęciach zaliczyć niewątpliwie należy
70 kraterów o średnicy od 5 do 120 km. Szacuje się, że na całej powierzchni planety znajduje się około 100 000 kraterów tej wielkości. Pod tym
więc względem krajobraz marsjański jest bardzo podobny do krajobrazu
księżycowego.

Ostatnio wśród astronomów wywiązała się polemika na temat pochodzenia i wieku kraterów na Marsie. Z bardzo ciekawą hipotezą wystą
pili E. A n d er s i J. A r n o l d, którzy obliczyli około 1000 różnych
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wariantów orbit planetoid przecinających orbity Ziemi i Marsa. Obliczenia te wykazały, że pod wpływem sił grawitacyjnych Jowisza około
9-17°/o tych planetoid może zderzyć się z Marsem, a tylko około 30/o
z Ziemią. A zatem możliwość upadku planetoidy na powierzchnię Marsa
jest około 25 razy większa niż upadek planetoidy na powierzchnię Księ
życa. Analogiczne obliczenia wykonano także dla komet periodycznych,
lecz możliwość zderzenia komety z powierzchnią Marsa okazała się dużo
mniejsza.
Na podstawie powyższych rozważań Anders i Arnold doszli do wniosku, że pochodzenie kraterów marsjańskich oraz księżycowych jest zwią
zane przede wszystkim z upadkiem planetoid na ich powierzchnię. Na
obszar 10 6 km2 mórz księżycowych przypada około 11 kraterów o śred
nicy większej niż 20 km. Gdyby więc około 800fo tych kraterów powstało
na skutek zderzenia się Księżyca z planetoidami, to na podobnym obszarze Marsa winno być około 220 kraterów tej wielkości. Tymczasem
zdjęcia Marinera-4 wykazały, iż na takim samym obszarze planety znajduje się tylko 37 kraterów o średnicy powyżej 20 km. To zaś dowodziłoby, że wiek kraterów marsjańskich jest 6 razy mniejszy niż wiek kraterów księżycowych.
Do podobnego wniosku doszli także J. W i t t i n g, F. N ar i n
i U. S t o n e. Uważają oni jednak, że wiek kraterów marsjańskich jest
około 15 razy mniejszy niż wiek kraterów księżycowych. Ich bowiem zdaniem kratery na Księżycu powstały około 5 miliardów lat temu, a więc
wiek kraterów na Marsie wynosi najwyżej 300 milionów lat.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWIC?:

Znowu deszcz Leonidów
zgodnych przewidywań badaczy meteorów w 1966 r. należało
ponownego pojawienia się słynnego w poprzednim stuleciu
roju meteorów Leonid. Już w 1965 r. obserwowano przeszło 100 meteorów
tego roju na godzinę. Niestety, trudno było obliczyć kiedy nastąpi maksimum roju oczekiwane 17 listopada, gdyż dane różnych badaczy różniły
się od siebie nawet o 17 godzin.
Jak się okazało, najdokładniejsza była prognoza znanego radzieckiego
badacza meteorów J. S. A s t a p o w i c z a, oparta o analizę obserwacji
tego roju z okresu 200 lat. Uczony ten oszacował, że maksimum roju
nastąpi o godzinie 9 czasu uniwersalnego w dniu 17 listopada. Niestety,
na większej części terytorium Związku Radzieckiego radiant roju nie
był wtedy widoczny. Pierwsze obserwacje roju wykonano w arktycznych
rejonach ZSRR. Obserwacje wykonane ze stacji znajdującej się na pół
noco-wschód od wyspy Dicksona wykazały, że deszcz trwał tylko od godziny 11 minut 55 do 12 minut 35. W tym czasie setki meteorów leciały
z północy na południe (radiant był pod horyzontem na północy). Nasilenie deszczu oszacowano na 20 000 meteorów na godzinę. Wiele z meteorów zostawiało ślady. Również z dryfującej bazy polarnej "Biegun
Północy 13", stacji Tadibiaga (Zatoka Obska), Wysp Zjednoczenia, Isaczenki, Gołomiannych (wschodnia część Morza Karskiego, Wysp Czerwonej Floty (przesmyk Szokalskiego), Mały Taimyr, na stacji w Peweko
(Rejon Magadiński), Wankarema (Półwysep Czukocki) i znajdującej się
na wschód od Wankaremy wyspy Koliuczin obserwowano deszcz meteorów. Wielu obserwatorów stwierdziło, że meteory pojawiały się grupami po 20-30. Obserwacje wykonane w Aszchabadzie rankiem 17 listopada wykazały 50 meteorów na godzinę a nocą z 17 na 18 wykazały
Według
oczekiwać
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65 meteorów na godzinę. Podobne rezultaty uzyskano w Biurakanie.
W obserwatoriach w Duszanbie i Firiuzie (to ostatnie koło Aszchabadu)
meteory były fotografowane.
Również w Stanach Zjednoczonych AP obserwowano deszcz Leonid.
Cenne obserwacje wykonała grupa studentów w obserwatorium na szczycie Kitt Peak w stanie Arizona. Najpierw meteorów było mało ale od
godziny 11 czasu uniwersalnego liczba ich zaczęła się zwiększać.
Według wybitnego astrofizyka
F re d a W h i p p l e' a deszcz meteorów był widoczny w Arizonie tylko przez 10-15 minut ale jego nasilenie bylo bardzo duże gdyż równe 70 000 meteorów na godzin~. Również
w obserwatorium znajdującym się w północno zachodniej części stanu
Nowy Meksyk zaobserwowano deszcz meteorów i oszacowano jego nasilenie na 60 000 meteorów na godzinę. Deszcze meteorów widziano także
w stanie Teksas. W innych stanach obserwację jego uniemożliwiło lub
utrudniło zachmurzenie.
ANDRZEJ MARKS

KRONIKA PTMA
Biuletyn informacyjny PTMA
Zarząd Główny PTMA postanowił wprowadzić w Uranii w zasadzie
stałą rubrykę biuletyn informacyjny PTMA, który będzie bieżąco zaznajamiał ogół Członków naszego Towarzystwa z przebiegiem prac
zarówno we władzach centralnych PTMA, jak też w poszczególnych oddziałach. Zarząd Główny uważa, że organ PTMA Urania - powinien
poprzez możliwie wyczerpującą informację dawać pełny i prawdziwy
obraz rozwoju i działalności naszego Towarzystwa. W związku z tym
prosi się Oddziały i poszczególnych Członków T-wa o nadsyłanie na

jako

adres redakcji Uranii- Warszawa, Aleje Ujazdowskie 4 -krótkich, kronikarskich informacji o wykonanych - ewentualnie wykonywanych pracach i imprezach, jak pokazy nieba i wycieczki, budowa instrumentów
czy prace inwestycyjne. Pożądany materiał ilustracyjny.
Dnia 10. XII. 66 odbyło się w Krakowie II zebranie Zarządu Gł. przy
udziale głównych Komisji Naukowej i Rewizyjnej . Celem ściślejszej
współpracy z Oddziałami zwłaszcza z pólnocnej polowy Kraju Zarząd Gl. kooptował do swego składu kol. kol. doc. dr J. D o brzy ck i eg o z Poznania, mgr inż. J. Soło n i e w i c z a z Torunia, mgr Zofię
Maślakiewicz z Warszawy oraz mgr inż. E. Szeligiewicza
z Krakowa, powierzając mu funkcję skarbnika.
Z innych ważniejszych punktów zebrania należy wymienić zaproponowanie wydawnictwu "Wiedza Powszechna" składu komitetu redakcyjnego "Encyklopedii astronomicznej", której wydania, z inicjatywy PTMA,
podjęło to Wydawnictwo.
Na wniosek krakowskiego Oddziału PTMA postanowiono przeniesienie do Krakowa "Wystawy materii meteorytowej" urządzonej przez Planetarium i Obserwatorium w Chorzowie. Organizatorami wystawy
w Krakowie będą: Planetarium w Chorzowie, Zarząd Główny PTMA,
Obserwatorium Astr. UJ i Muzeuin Geologiczne PAN.
W dniu 18. II. br. odbyło się w Toruniu III zebranie Zarządu Gł. PTMA,
w którym udział wzięli także z-ca przewodniczącego Prezydium i kierownik Wydz. Kultury MRN w Toruniu oraz aktyw miejscowego Oddziału
PTMA i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Zebranie odbyło
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się w 494-tą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika w nowootwartej siedzibie Oddziału - o czym obszerniej pisał w poprzednim numerze Uranii
H. W i t k o w s k i.
Poza omówieniem spraw Oddziału Toruńskiego, Zarząd Główny przyjął
do wiadomości zatwierdzenie w dniu 15. II. 67 przez władze administracyjne zmiany Statutu PTMA, uchwalonej na ostatnim Walnym Zjeź
dzie Delegatów; w związku z powyższym ustalono, że dwuletnia kadencja
wszystkich władz w Towarzystwie obejmuje lata 1967 i 1968. Na wniosek
prezydium Zarząd ustalił i zatwierdził siatkę etatów według zalecenia
P AN oraz przyjął sprawozdanie głównego księgowego PTMA z wykonania planu finansowego za rok ubiegły.

MACIEJ MAZUR

Szkoleniowy turnus obserwacyjny PTMA
Zarząd Główny PTMA w porozumieniu z Krakowskim Oddziałem Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii uprzejmie zawiadamia
o podjęciu organizacji m l o d z i e ż o w e g o t u r n u s u szkol e n i ow e g o w zakresie obserwacji astronomicznych dla członków Towarzystwa w wieku o d l a t 16.
Turnus odbędzie się w N i e p o l o m i c a c h (powiat Bochnia, województwo krakowskie) w okresie o d l d o 15 s i e rp n i a b i e ż ą
c e g o rok u .
Zasadniczym celem turnusu jest przygotowanic uczestników do samodzielnej pracy obserwacyjnej i w związku z tym ogranicza się udział
obserwatorów zaawansowanych.
Zajęcia odbywać się będą pod kierunkiem doświadczonych obserwatorów - w Stacji Astronomicznej Oddziału Krakowskiego PTMA,
wyposażonej w pomoce i instrumenty astronomiczne. Zakwaterowanie
uczestników- na koszt PTMA- w Szkolnym Schronisku PTSM w Niepołomicach. Przejazdy i wyżywienie na koszt własny uczestników.
Miejscowe restauracje zapewniają możliwość całodziennego wyżywienia
w cenie 25-30 zł (śniadanie, obiad, kolacja).
Oprócz zajęć szkoleniowych zorganizowane zostaną wycieczki: do Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie i na Forcie Skala, jak
również do Puszczy Niepołomickiej, ewentualnie Salin Wielickich itp.
I l o ś ć m i e j s c o g r a n i c z o n a.
Zgłoszenie przyjmuje i informacji udziela Biuro Zarządu Głównego
PTMA w Krakowie, Solskiego 30/8, tel. 538-92, d o d n i a 30 c z e r w c a
1967 r.
Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną przyjęte, proszeni będą o wpłatę
100 zł jako zwrotnej kaucji na rezerwację noclegów.
Milośnicy obserwacji oczekujemy na Wasze zgłoszenia.

Obserwacje indywidualne w

Niepołomicach

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTMA zawiadamia, że w okresie od
1-31 lipca i od 16 sierpnia do 30 września br., Stacja A stron om i c z n a PTMA w N i e p o l o m i c a c h pow. Bochnia, przy Szkole
Podstawowej nr l, będzie dostępna dla obserwatorów z całej Polski.
Stacja posiada zabezpieczenie noclegu turystycznego dla 2--4 osób.
Z głos z e n i a samodzielnych obserwatorów - członków PTMA przyjmuje Z a rząd K rak o w s ki e g o O d d z i a ł u PTMA, K r a k ó w,
u l. S o l s ki e g o 30/4.
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NOWOSCI WYDAWNICZE
Z. Horsky i M. Plavec - CZŁOWIEK POZNAJE WSZECHSWIAT.
PWN, Warszawa 1966 (Biblioteka Problemów t. 97), str. 530, cena zl 40.Autorzy- czescy uczeni: astronom- M. Plavec i historyk nauk przyrodniczych - Z. Horsky - przedstawiają czytelnikom zwartą, epoka po
epoce opracowaną historię astronomii. Nie jest to jednak zbiór suchych
faktów, ujętych w sposób kronikarski. Z narracją właściwą dobrym popularyzatorom przedstawiają autorzy poszczególne zdarzenia jak gdyby
byli ich świadkami. Powiązanie rozwoju astronomii z rozwojem innych
nauk przyrodniczych i filozofii oraz z rozwojem społeczeństwa sprawia,
że astronomia staje się bliższą nieastronomowi, bardziej zrozumiałą.
Jakkolwiek historia astronomii przedstawiona jest od jej początków,
znanych obecnie tylko na podstawie wykopalisk archeologicznych, to jednak największą część książki zajmuje okres od XVIII w. tj. od czasu
wkroczenia astronomii na drogę rozwoju prowadzącą do obecnego stanu
wiedzy o niebie. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom astrofizyki.
W zakończeniu przedstawiono współczesną "astronomię techniczną", posługującą się w coraz szerszym zakresie techniką XX w.
Tekst uzupełniają liczne fotografie i rysunki oraz skorowidz najważ
niejszych nazwisk i pojęć. Nieznacznym mankamentem książki jest brak
chronologicznego zestawienia zdarzeń historycznych w formie np. odpowiedniej tabeli.
ALEKSANDER KUSNIERZ

KALENDARZYK HISTORYCZNY
Giovanni Domenico Cassini (ur. 8 czerwca 1625)

G i o v a n n i D o m e n i c o C a s s i n i urodził się w Perinaldo pod
Niceą. Odbył studia filozoficzne, lecz pewnego razu przeczytał jakieś
dzieło astronomiczne, które zachęciło go do bliższego zainteresowania się
nauką o gwiazdach. W r. 1650 mianowano go profesorem astronomii na
Uniwerystecie w Bolonii, gdzie w okresie 18 lat dokonał licznych prac.
W r. 1668 został dyrektorem założonego przez siebie Obserwatorium Paryskiego, a w r. 1669- członkiem Akademii Nauk. Pod koniec życia utracił wzrok, co najprawdopodobniej było skutkiem nadmiernej pracy. Zmarł
14 września 1712 r. w Paryżu.
Dorobek naukowy Cassiniego obejmuje liczne pozycje, dotyczące głów
nie układu planetarnego Słońca. W r. 1665 wyznaczył okres wirowania
i spłaszczenie Jowisza, w r. 1668 zaś zbadał i obliczył efemerydy czterech najjaśniejszych jego księżyców. Odkrył też cztery księżyce Saturna
(Japetus w r. 1671, Rhea, w r. 1672, Dione w r. 1684 i Tethys w r. 1684),
a w r. 1675 przerwy w pierścieniu planety, z których największą nazwano
"Przerwą Cassiniego". Wyznaczył również średnią odległość Ziemi od
Słońca, otrzymując wynik bliski prawdy. Ponadto wyjaśnił przyczyny
libracji Księżyca, co opublikowane zostało w latach 1666-1697.
Na zakończenie należy dodać, że Cassini był założycielem "dynastii";
która przez 125 lat kierowała Obserwatorium Paryskim. Po jego bowiem
śmierci kierownictwo objął syn J a c q u e s C a s s i n i (1677-1756), następnie wnuk F ran!; o i s C a s s i n i (1714-1784) i wreszcie prawnuk D o m i n i q u e C a s s i n i (1748-1845).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI

CZERWIEC 1967

ieczorem nad zachodnim horyzontem nadal pięknym blaskiem świeci Wenus. W pierwszych dniach miesiąca mamy
także niezłe warunki obserwacji Merkurego, którego także odnajdziemy wieczorem nad zachodnim horyzontem (świeci jednak niżej i znacznie słabiej niż Wenus). Ponadto na wieczornym
niebie z łatwością odnajdziemy czerwonego Marsa, jako gwiazdę
około - 0.3 wielkości w gwiazdozbiorze Panny oraz Jowisza
w gwiazdozbiorze Raka jako jasna gwiazda -1.4 wielkości.
Saturna możemy obserwować w drugiej połowie nocy na
granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba (+ l wielkości gwiazdowej), Urana odnajdziemy jeszcze wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Lwa i Panny (ale przez lunetę lub dobrą lornetkę, bo jako gwiazdę około 6 wielkości), Neptun widoczny
jest prawie całą noc w gwiazdozbiorze Wagi jako gwiazda około
8 wielkości, a Pluton przebywa już zbyt blisko Słońca na niebie
i jest niewidoczny.
Przez lunety także możemy poszukiwać dwóch planetoid:
Junonę około 11 wielkości gwiazdowej w gwiazdozbiorze Lwa
(widoczna zaraz z wieczora) oraz Westę około 6.5 wielkości widoczną prawie całą noc w gwiazdozbiorze W agi.
W tym miesiącu tarcza Księżyca dwukrotnie zakryje Saturna
(2 i 30 czerwca), przy czym tylko drugie zakrycie widoczne bę
dzie jako prawie stykowe w południowo-wschodnich rejonach
Polski. Poza tym 8 czerwca tarcza Wenus zakryje gwiazdę 7.4
wielkości (oznaczoną w katalogu B. D. jako +22 ° 1915); zakrycie to w Polsce nie będzie widoczne.

7
""

2d18h Bliskie

zlączenie Saturna z Księżycem. Zakrycie Saturna przez
widoczne będzie w Nowej Zelandii, na Oceanie Spokojnym oraz w pólnocnej i środkowej Ameryce.
4d24h Pluton nieruchomy w rektascensji.
8d Wieczorem nad zachodnim horyzontem obserwujemy piękną konfigurację dwóch najjaśniejszych planet naszego nieba: Wenus i Jowisza.
9d3h Wenus w bliskim złączeniu z Jowiszem w odległości około 2°;
jeszcze przez kilka wieczorów planety będą widoczne blisko siebie.
1Qd6h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. Wieczorem
spróbujmy obserwować przez lunetę Jowisza. Może o 20h55m uda nam
się dostrzec niemal jednocześnie koniec zakrycia i początek zaćmienia
3 księżyca Jowisza. W lunecie odwracającej zjawisko widoczne będzie
tuż kolo prawego brzegu tarczy planety.
11 d17h19m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0° ; jest
to początek 1522 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. Wieczorem
nad zachodnim horyzontem obserwujemy piękną konfigurację Księżyca,
Wenus i Jowisza; o 18h zlączenie Księżyca z Jowiszem, o 23h z Wenus.

tarczę Księżyca
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12dllh Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca; kąt
tego odchylenia wynosi 24°. l księżyc Jowisza jest niewidoczny do 2lhl2m,
natomiast na tarczy planety widzimy jego cień.
14d Czwarty księżyc Jowisza przechodzi na tle tarczy planety i jest
niewidoczny. Koniec przejścia obserwujemy o 20h43m.
15d4h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
17d4h Mars w złączeniu z Księżycem.
21dlh Wenus w największym wschodnim odchyleniu w odległości 45°
od Słońca na niebie.
22d3h23m Słońce wstępuje w znak Raka, mamy początek lata astronomicznego na pólkuli północnej.
25dl8h Merkury nieruchomy w rektascensji.
30d Bliskie zlączenie Saturna z Księżycem. Zakrycie Saturna przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w pólnocnej i zachodniej Afryce, w południowej i wschodniej Europie oraz w Azji. W Polsce widoczne będzie
jako prawie stykowe jedynie w poludniowych i wschodnich rejonach
kraju. Wg Rocznika Astronomicznego Inst. Geodezji i Kartografii w Warszawie, momenty widoczności zjawiska w Krakowie będą: początek
o 5h31.m7, koniec o 5h35.m6.
Momenty wszystkich zjawisk podajemy w czasie środk.-europejskim.
ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
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Czerwiec 1967 r.
Data
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23 02
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Widoczna wieczorem wysoko nad
zachodnim horyzontem jako jasna gwiazda -3.9 wielkości.
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6
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7
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JOWISZ
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12

Widoczny w pierwszych godzinach nocy jako czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Panny (około -0.3 wielk. gw.).
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Po zachodzie Słońca widoczny nad
zachodnim horyzontem jako gwiazda około +0.7 wielkości.
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PLANETOIDA 4 WESTA
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- 920
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22
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12
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6.5 wielk. gwiazd. Widoczna
całą noc w gwiazdozbiorze

Planetmdy rozpoznaJemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
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space vehicles. - Where will the American astrona u ts land on the Moon? A mysterious event on Jupiter. - The
tenth moon of Saturn. - The magnetlc
field of Mercury. - The age of craters
of Mars. The shower of Leonids
agaln.
PTMA Chronicie.
Edltorial News.
Historical calendar: Giovannli' Domenico Cassini.
Astronamical calendar.
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OGŁOSZENIA
ZARZĄD GŁOWNY

PTMA

ogłasza

na

SUBSKRYPCJĘ
precesyjną obrotową mapę

nieba

prof. Leonarda Webera
p. n. S O L S T E L L A R l U M
Będzie to p i er w s z a obrotowa mapa nieba, u względni aj ą c a ruch precesyjny bieguna niebieskiego oraz roczny ruch Słońca
na tle gwiaździstego nieba, widocznego z 50° szerokości geograficznej.

Konstrukcja mapy pozwala ukazać Tóżnice w wyglądzie nieba nad
na przestrzeni kilkudziesięciu tysiącleci. "S o l s t e l l ar i u m"
pokazuje przybliżony wygląd nieba w dowolnej epoce, począwszy od
12 000 p. n. e. - do 12 000 n. e.
Mapa prof. Webera uzyskala przychylną ocenę prof. dr J. MergentaZera - przewodniczącego Komisji Naukowej PTMA.
Przewidywana cena l egzemplarza - okola 75 zł.
Zarząd Główny oglasza niniejszą subskrypcję, pragnąc uzyskać
orientację co do właściwej wysokości nakładu przed przystąpieniem
do druku mapy.
Subskrybenci proszeni są o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń na adres
Zarządu Głównego PTMA, Kraków, Solskiego 30/ 8, w terminie d o
d n i a l w r z e śni a 1967 r o ku.

Polską
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Księżyc

w 12,2 doby po nowiu . Fot.: A. Ri.ikl 23. X. 1950 r . (do
Księżyc przez lornetkę, str. 179).

artykułu

Czwarta strona okładki : Księżycowy Ocean Burz (Oceanus Procellarum) sfotografowany kamerą o du żej zdolności rozdzielczej statku
k os micznego Lunar Orbiter-2 w dniu 26 . XI. 1966 r. z wysokości
48 km. Współrzędne środka (w przybliżeniu): szerokość -9o, dłu
gość -53o. J edno z możliwych miejsc lądowania (patrz Kronika,
str. 182) .

MIESIĘCZNIK

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMU

ROK XXXVIII I.;IPIEC-SIERPIEŃ 1967

l. Podwójny krater (jeden wewnątrz drugiego) na księżycowym Oceanie Burz o średnicy
ok. 150 metrów. Zdjęcie wykonał statek kosmiczny Lunar Orbiter-3 w lutym 1967 r.

2. Sześć tajemniczych, spiczastych cieni na Księżycu, dostrzeżonych po raz pierwszy przez
aparaturę statku Lunar Orbiter-2 w dniu 21 Ustopada 1966 r. na Oceanie Burz. Pochodzenle ich jest dotąd niewyjaśnione. Wysokość najwyższego ok. 23 metrów.
Pierw sza s trona okładki : Krater K e p l er - średnica 32 km, głębokość 2 km. M niejszy krater po prawej stronie - to K e p l e r- A o średnicy 14,4 km i głębokości
800 m. Oba leżą na Oceanie Burz. Zdjęcia dokona! Lunar Orbtter-3 w lutym 1967 r.

URANIA
MIESIĘCZNIK

POLS~IEGO

TOWARlYSTWA

MIŁOSNIKÓW ASTRORDMil

ROK XXXVIII LIP!EC-SIERPIEŃ 1967 Nr 7/B
Czasopismo wydawane z zasilku Polsldej
Akademii Nauk. Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty do użytku szkół ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli i techników (Dz. Urz. Min. Ośw.
Nr 14 z 1966 roku, w-wa 5.11.66).

SPIS TREŚCI
Jerzy Stodółkiewicz i Włodzimierz
Zonn - O planach perspektywicznych
rozwoju astronomii.
Lucjan Newelski - Jak zbudować
teleskop amatorski (4).
Andrzej Marks - Pod południowym
niebem (2).
Kronika: Najbliższe astronomiczne
zjazdy. Kiedy nastąpi maksimum
aktywności Słor'lca?- Wyznaczanie dat
i intensywności maksimów plam na
Słońcu. "Łukowata" protuberancja
na Słońcu. - Nowe nazwy na mapie
Księżyca.- Podwojenie wydajności teleskopu. -Powolne neutrony w atmosferze ziemskiej.
Poradnik obserwatora: Księżyc przez
lornetkę (l 0).
Nowości wydawnicze.
To i owo.
Z korespondencji,
Kalendarzyk historyczny: G. J. Mendel - obserwator plam słonecznych.
Kalendarzyk astronomiczny.

24 kwietnia 1967 roku w
fazie lotu w statku kosmicznym ,.Sojuz l"
zginął tragicznie pułkownik
inżynier WŁADIMIR MICHAJŁOWICZ
KOMAROW, pilot-kosmonauta, jeden z pierwszych zdobywców kosmosu.
końcowej

Prosimy Czytelników o
i propozyK a l e nd a r z y k a A s t r o n o m ic z n e g o. Wobec pewnych
głosów w sprawie zmiany
dotychczasowej formy Kalendarzyka pragniemy zasięgnąć opinii większej liczby
obserwatorów-milośni
ków o ich doświadczeniach
nadsyłanie uwag
cji dotyczących

dotyczących

ZARZĄD GŁOWNY PTMA, Kraków,
Solskiego 30 8, konto PKO I OM w Krakowie, Nr 4-9-5227.
Prowadzimy sprzedaż:
ATLAS NIEBA M. Mazura - 80 zł
(90 zł ) ; TELESKOP ZWIERCIADLANY
W WYKONANIU AMATORSKIM A.
Rybarskiego- 3 zł (4 zł); OBROTOWA
MAPA NIEBA A. Słowika, M. Mazura - 25 zł (30 zł), dla członków PTMA
5 zł zniżki. Ceny w nawiasach obejmują koszt wysyłki.

przydatności

informacji podawanych w
Kalendarzyku, sposobu ich
publikowania, celowości podawania odpowiednich danych, a także potrzeby innych itp. Na podstawie
wypowiedzi, które będą nadesłane
do Redakcji d o
d n i a 15 p a ź d z i er n ik a b r. zostaną opracowane ewentualne modyfikacje
Kalendarzyka.
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JERZY STODOŁKIEWICZ, WŁODZIMIERZ ZONN -

Warszawa

O PLANACH PERSPEKTYWICZNYCH
ROZWOJU ASTRONOMII

Niedawno Polska Akademia Nauk zwróciła się do komitetów
różnych nauk w Polsce z propozycją ułożenia długodystan
sowych planów rozwoju nauk w skali światowej i polskiej. Chodziło o sformułowanie naszych przewidywań na okres najbliż
szych lat 20, które mogłyby zorientować władze i społeczeń
stwo jak dalece zmieniło się i zmieni oblicze różnych dyscyplin
naukowych i w jakim kierunku będą się przemieszczać różne
nauki w hierarchii potrzeb gospodarczych, kulturalnych i politycznych w naszym kraju i gdzie indziej. Takie dane są zapewne niezbędne dla prowadzenia rozsądnej polityki naukowej
i właściwego ustawienia nauk w sensie ekonomicznym.
Czyniąc zadość tej propozycji astronomowie polscy, po dość
długo trwających debatach, ułożyli plan perspektywiczny rozwoju astronomii. Ogólne podsumowanie tych prognoz będzie
opublikowane w Fostępach Astronomii. Tutaj dajemy ich streszczenie z uzupełnieniami niezbędnymi dla tych, którzy nie
mają na codzień do czynienia z astronomią.
Otóż astronomia była, jest i zapewne długo jeszcze będzie
partnerem fizyki w poznawaniu najbardziej podstawowych
praw natury. Partnerem, którego taktyka "gry" jest jednak
bardzo odmienna od tej, jaką się stosuje w fizyce. Tam podstawowym źródłem informacji jest eksperyment. W astronomii
natomiast - obserwacja. Eksperyment góruje nad obserwacją
możliwością tworzenia takich warunków przebiegu jakiegoś
zjawiska, w jakim najlepiej poznaje się prawa i właściwości
materii i daje się je ująć w formie ilościowej i jakościowej.
Ustępuje jednak obserwacji astronomicznej pod względem dysponowania takimi warunkami, jakie w ziemskich laboratoriach
nie dają się zrealizować. Mamy tu na myśli wysokie próżnie,
olbrzymie ciśnienia i temperatury i olbrzymie masy, jakie "ma"
do dyspozycji astronom. Te właśnie ekstremalne warunki są
niezmiernie istotne przy sprawdzaniu wszelkich praw natury
odkrywanych w laboratoriach. Widok spadającego jabłka naprowadził rzekomo Newtona na myśl o ciążeniu powszechnym.
Odkrycie jednak prawa ciążenia powszechnego nastąpiło dopiero wtedy, gdy Newton sprawdził swoje domysły na ruchu
Księżyca.
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Kosmos był i jest ostatnią instancją w ustalaniu praw natury. O tym należy pamiętać, jak też i o tym, że poznawanie
urządzenia tego "laboratorium" ma też duże znaczenie zarówno
w sensie możliwości przewidywań w nim różnych zjawisk (których obserwacja może nam dać wgląd w prawa natury) jak
też i w sensie światopoglądowym i filozoficznym. Dzieje idei
heliocentrycznej dostarczyły zbyt oczywistych dowodów słusz
ności drugiej części naszego stwierdzenia, aby nad tym warto
było jeszcze się zatrzymywać.
Dawniej obserwacje astronomiczne ograniczały się wyłącznie
do bardzo wąskiego zakresu promieniowania; do światła widzialnego. Dziś przybyły fale centymetrowe i metrowe (radioastronomia) jak też cały zakres promieniowania krótkofalowego,
tak bardzo istotnego w badaniu zjawisk wewnątrzjądrowych.
To promieniowanie możemy obserwować tylko przy użyciu rakiet, czy sztucznych satelitów.
Tak znaczne rozszerzenie bazy obserwacyjnej musi prowadzić do zacieśnienia współpracy astronoma z fizykiem również
i na tych odcinkach, gdzie dawniej ta współpraca była nikła.
Mamy tu na myśli zagadnienie promieniowania kosmicznego
(którego pochodzenie jest dotąd sprawą niewyjaśnioną). Zagadnienia magnetohydrodynamiki, lub mówiąc nieco prościej sprawę zachowania się i własności plazmy w polach magnetycznych
i grawitacyjnych, niezmiernie trudną jeśli chodzi o wszelkie
eksperymenty "ziemskie". Astronomia zaś dostarczyła ostatnio
wiele możliwości obserwacji zachowania się plazmy w stanie
tak silnego rozrzedzenia, o jakim nie może być mowy w warunkach laboratoryjnych.
Do tego dochodzą badania pól magnetycznych gwiazd, oraz
eksperymentalne badania (przy pomocy rakiet) pól magnetycznych najbliższych planet. Badania te powinny zainteresować
geofizyków, którzy znają wprawdzie dość dokładnie strukturę
pola magnetycznego Ziemi, nie orientują się jednak w jego pochodzeniu. Kto wie, czy badania planet nie przyniosą w tej
dziedzinie rozwiązań wielu zagadnień magnetyzmu ziemskiego.
Innym "granicznym" terenem badań stała się fizyka Słońca,
będąca dawniej domeną astronomów. Dziś pracują w niej z równym powodzeniem radiotechnicy i geofizycy. Taką samą dziedziną stały się problemy budowy Księżyca, którymi w równej
mierze co astronomowie interesują się geologowie. Dzięki udoskonaleniu techniki rakietowej badania te nagle zyskały na
aktualności i tutaj można już wkrótce oczekiwać wyników rewelacyjnych.
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Można zatem śmiało zaryzykować twierdzenie, że najburzliwszy rozwój nauk astronomicznych nastąpi na stykach dawnej
klasycznej astrofizyki i astronomii z dziedzinami pokrewnymi - radioastronomią, fizyką, geofizyką i geologią.
Dotyczy to nie tylko dziedzin obserwacyjnych, lecz także
i teoretycznych. Zwłaszcza wobec ·wprowadzenia do użytku maszyn liczących, co spowodowało dość radykalną zmianę w rozwoju np. astrofizyki teoretycznej i w mechanice nieba. W astrofizyce zmieniono dawne analityczne metody badania wnętrz
gwiazd na swego rodzaju ich "modelowanie". Wkłada się do
maszyny dane początkowe dotyczące takich czy innych parametrów charakteryzujących stan wnętrza gwiazdy, maszynie
zaś pozostawia się przeliczenie, jak się one zmieniają przy przejściu od jednej warstwy do sąsiedniej dalszej, aż do jej powierzchni, gdzie następuje konfrontacja wartości obliczonych z danymi obserwacyjnymi dotyczącymi gwiazd o różnym wieku
i różnych masach. W ten sposób można ustalić nie tylko rodzaj
reakcji jądrowych, które w tej chwili odbywają się we wnętrzu
gwiazdy, lecz również poznać jak się zmienia ich charakter
i przebieg zależnie od wieku gwiazdy.
Maszyna licząca zmieniła także "ducha" mechaniki nieba,
która do niedawna była nauką cieszącą się dużym uznaniem,
jednak nieco nieruchliwą. Obecnie podejmuje się badania kompleksowe w dziedzinie całego zespołu ciał poruszających się
w sposób dla nas niedostatecznie znany i z tego wnioskuje się
o ich pochodzeniu. Takie badania podejmują już astronomowie
np. w dziedzinie komet i meteorów. Niemały przewrót w tej
dziedzinie wniosła astronautyka. Sztuczny satelita może być
wysłany w taki obszar przestrzeni, gdzie jego ruch nie daje się
przewidzieć na podstawie równań mechaniki nieba (mowa jest
oczywiście o zagadnieniu trzech ciał, dającym się rozwiązać
tylko w niektórych prostszych przypadkach). Obserwacja ruchu
takiego satelity może rzucić nowe światło nie tylko na mechanikę nieba, lecz także na niektóre zagadnienia ogólnej teorii
względności. Wtedy, kiedy umieści się go na takiej orbicie, na
której efekty relatywistyczne ruchu satelity dojdą do głosu.
Astronomia, to dziś nie tylko astronom obserwujący przez
teleskop. Jakiekolwiek zalety ma ów astronom i jego teleskop,
stanowczo jest tego za mało aby móc mówić o współczesnej
astronomii. Jest ona terenem współpracy astronoma z uczonymi
wielu dziedzin pokrewnych i korzystającego z wielu środ
ków instrumentalnych, nie będących wcale specyficzną domeną
astronomii.
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Znaczne rozszerzenie tematyki i możliwości badawczych
astronomii zmusza uczonych do współpracy
w skali światowej. Nie chodzi tu tylko o szybką wymianę
doświadczeń i wspólną dyskusję, lecz także o szeroką współ
pracę obserwacyjną. Wyposażenie jednego najzamożniejszego
nawet ośrodka astronomicznego będzie stanowczo za ubogie
na atakowanie jakiegoś problemu przy pomocy wszystkich stojących dziś do dyspozycji technik obserwacyjnych i obliczeniowych. W niektórych krajach europejskich podjęto już budowę wspólnych placówek astronomicznych i w tym kierunku
pójdą zapewne plany astronomii wszystkich krajów dbałych
o rozwój tej nauki.

współczesnej

Astronomia polska stoi do tej pory na uboczu w stosunku
do takich przedsięwzięć jak budowa dużych obserwatoriów,
udział w badaniach pozaatmosferycznych czy wprowadzaniu
automatyzacji w przekazywaniu i przechowywaniu informacji.
Nasze osiągnięcia dotyczą na jczęściej dość wąskich dziedzin
astronomii; tam gdzie udało się skoncentrować uwagę pewnej
grupy astronomów na jednym zagadnieniu nie wymagającym
w dodatku kosztowniejszego instrumentarium: problem gwiazd
podwójnych, polaryzacja światła gwiazd czy libracja Księżyca.
Niewątpliwym osiągnięciem lat powojennych jest stworzenie
bardzo licznej (w porównaniu ze stanem przedwojennym) kadry
dobrych obserwatorów i teoretyków, w wielu przypadkach
o bogatym stażu zagranicznym, która to kadra może rokować
nadzieje na stworzenie, przynajmniej w niektórych dziedzinach
tego, co można by nazwać polską szkołą astronomiczną.
Jednak niezmiernie burzliwy rozwój niektórych działów
astronomii na świecie każe przypuszczać, że dysfans między
naszym krajem a resztą świata nie będzie się zmniejszał, a raczej rósł. Chyba, że zastosujemy pewne środki zaradcze, z których najważniejszymi naszym zdaniem są:
l. zwiększenie i unowocześnienie krajowej bazy instrumentalnej (mamy tu na myśli nie tylko teleskopy, lecz także radioteleskopy i maszyny liczące);
2. rozwój kadry naukowej;
3. zacieśnienie ;p1iędzynarodowej współpracy w dziedzinie badań astronomicznych;
4. ścisłe powiązanie astronomii z naukami pokrewnymi i róż·
nymi działami techniki w Polsce.
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Wymieniliśmy wprawdzie środki zaradcze w oddzielnych
punktach, te punkty są jednak ściśle ze sobą powiązane. Rozwój kadry jest nie do pomyślenia bez nowoczesnego instrumentarium; nie do pomyślenia jest też współpraca międzynarodowa
jeśli przynajmniej w jednej dziedzinie nie będziemy mogli ofiarować partnerom dobrego wyposażenia naukowego. Odwrotnie,
tworzenie silnych placówek bez dobrej kadry, jest oczywistym
marnotrawieniem wysiłku.
Wszystko to- mówiąc w dużym skrócie -przejście astronomii polskiej ze stanu chałupnictwa do bardziej "uprzemysło
wionej" formy organizacji i stylu pracy. I tego chcemy od siebie i od tych, którzy kierują życiem naukowym naszego kraju.

LUCJAN NEWELSKI -

Wars zawa

JAK ZBUDOWAC TELESKOP AMATORSKI (4)
OPRAWA LUSTERKAMALEGO

(DOKOŃCZENIE)

wersja
konstrukcyjnego oprawki
T rzecia lusterka
zapewnia stosunkowo najlepsze warunki jego
rozwiązania

okrą

głego

pracy przy jednoczesnej prostocie konstrukcji. Sposób ten zoopracowany przez inż. K. C z e t y r b o k a. Opisana wersja posiada uczynione przez mnie uproszczenia konstrukcyjne,
mające na celu ułatwienie wykonania budowniczym-amatorom.
Główny pomysł konstrukcyjny pozostaje jednak ten sam.
Podobnie jak w wersji pierwszej, jedną z głównych części
oprawki jest cienkościenna rurka o średnicy wewnętrznej ok.
0,2 mm większej od średnicy lusterka tak, aby lusterko można
było swobodnie bez żadnego tarcia wsunąć do środka. Grubość ścianki rurki wynosi ok. 0,5 mm. Rurkę taką, z braku
gotowej, przeważnie musimy wytoczyć na tokarce, z rury
o grubszych ściankach. Przed wyjęciem rurki z uchwytu tokarki, koniec jej należy równo przytoczyć (splanować) i od całości odciąć odcinek potrzebnej długości. Krawędzie rurki będą
wówczas leżały w płaszczyznach prostopadłych do osi symetrii
stał

Errat a: W jednym z poprzednich odcinków cyklu p. Neweiskiego
(zeszyt grudniowy Uranii z 1966 roku, str. 338), w pierwszym zdaniu
tekstu, zamiast: Obok lusterka głównego powinno być: Obok l u s tra
głównego.

"Ladne mi lusterko
5 metrów średnicy!"

główne

-

pisze do nas Autor -

dochodzące

do
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rurki, co jest bardzo ważne. Długość rurki jest ok. 4 razy więk
sza od grubości lusterka.
Na krawędzi rurki robimy 6 dokładnie równej długości przecięć. Powstałe języczki zaginamy pod kątem 90 stopni do środ
ka. Końce języczków lekko zaokrąglamy pilniczkiem. (Rys. 1).
Jako drugą część wykonujemy na tokarce okrągłą płytkę
z winiduru, o takiej średnicy, aby dość dokładnie pasowała do
wnętrza rurki. Po środku płytki wiercimy dokładnie prostopadle otwór, w który wciskamy oś. (Rys. 2).

Płytkę przecinamy w szescm miejscach, tak jak na rys. 3.
W odległości 3,5 mm od krawędzi, w każdym powstałym ele:mencie sprężynującym wiercimy otwór o średnicy C/) = 2,4 mm.
Otwory te gwintujemy gwintem M 3. Przy gwintowaniu wszelkich otworów w masach plastycznych, szczególnie małych, uży
wamy jedynie gwintowników Nr l i 2 z danego kompletu. Uży
cie gwintownika Nr 3 da w efekcie zbyt luźny gwint. W czasie
gwintowania gwintowniki zwilżamy pokostem lub w razie jego
braku, oliwą. Po nagwintowaniu każdy element sprężynujący
nieco skracamy pilnikiem (ok. 0,5 mm). W otwory wkręcamy
śrubki M 3.
Na rurce, w równej odległości od przedniej krawędzi robimy
trzy przecięcia. (Rys. 4).
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Odległość h jest o l mm większa od sumy grubości brzegowych partii lusterka i płytki. (Rys. 4 i 6b).

Rurkę malujemy cienką warstwą olejnej farby matowej. Do
rozrzedzania farby używamy terpentyny. Po wyschnięciu, do
rurki wkładamy lusterko i wsuwamy płytkę z osią. Śrubki
wykręcamy maksymalnie do tyłu. Wąskimi płaskoszczypcami
zaginamy lekko do środka tylne części rurki za przecięciami.
(Rys. 5 i 6b). Pokręcając osią ustawiamy śrubki dokładnie naprzeciwko zagiętych języczków. śrubki lekko dokręcamy tak,
aby lusterko nie drgało wewnątrz oprawki. Ostatnią czynnością
jest wykonanie rurki-ekranu. W tej wersji jak również i w wersji pierwszej, ekranik możemy zrobić dość cienki, a do sklejenia użyć możemy na przykład rybiego kleju w tubkach "Syntetin".

Śru6ko JłO!!Pfr-owq

zqgi tlj J.il!JYEK

element sprfŻ.

L

•

-

rurka-ekranik

Na zakończenie podam kilka praktycznych wskazówek. We
wszystkich opisanych sposobach zamocowania lusterka konsekwentnie przestrzegana jest zasada trzypunktowego podparcia
lusterka od góry i dołu. Jedna strona podparta jest zawsze
w sposób sprężysty. Zapewnia to dobre przyleganie punktów
podparcia do lusterka, zmniejsza nierównomierność nacisków
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i kompensuje zmiany wymiarów, powodowane rozszerzalnością
cieplną materiałów. Lusterka teleskopów amatorskich posiadają zazwyczaj małe rozmiary i nie wymagają wielopunktowego podparcia z boku. Opisana oprawka jest dostosowana do
teleskopu o średnicy lustra głównego D = 150 mm.
Jak wynika z warunków ekranowania lustra głównego przez
małe lusterko. zewnętrzna średnica oprawki nie może przekroczyć 48 mm. Samo lusterko będzie miało maksymalną średnicę
nieco mniejszą (ok. 44 mm). Oprawianie lusterek większych
średnic opisane będzie osobno.
Pierwszą i drugą wersję oprawki możemy stosować wtedy,
gdy lusterko jest stosunkowo grube (minimum 8 mm). Lusterka
cieńsze należy oprawiać wg wersji trzeciej. Przy budowie
oprawki należy zwracać baczną uwagę na dokładność wykonania. Szczególnie na to, ażeby dolne i górne punkty podparcia
leżały w równoległych do siebie i prostopadłych do osi rurki
płaszczyznach. Dlatego języczki muszą być zagięte dokładnie
pod kątem 90 stopni (w przypadku lusterka okrągłego).
W oprawce płaskiego lusterka newtonowskiego języczki muszą być tak zagięte, aby leżały dokładnie w płaszczyźnie ucięcia
rurki. Jak wiemy, płaszczyzna ta jest nachylona pod kątem
45 o do osi symetrii rurki.
Każda para punktów podparcia musi leżeć na jednej wspólnej osi symetrii, równoległej do osi symetrii rurki czy płytki
(zależnie od wersji). (Rys. 7).
Wszelkie niedokładności w wykonaniu spowodują krzywe
położenie lusterka w oprawce lub niewspółosiowość pary punktów podparcia. W efekcie na lusterko będą działać szkodliwe
naciski. Będzie się ono wyginać i całkowicie traci walory elementu optycznego o wymaganej wysokiej dokładności. Ważne
jest również, ażeby oś w płytce była umieszczona dokładnie
prostopadle. Krzywe położenie osi uniemożliwi nam później
osiowe wystrojenie układu optycznego teleskopu.
Rurka nie może być dla lusterka za ciasna. Możliwość drobnych przesunięć poprzecznych lusterka w oprawce jest praktycznie nieszkodliwa, a zabezpiecza przed uciskami bocznymi.
Należy unikać aluminium jako materiału konstrukcyjnego. Jest
ono bardzo niesprężyste, kruche, trudne do obróbki i posiada
złe właściwości termiczne w danym przypadku. Wszelkiego rodzaju przecięcia wykonujemy cienką piłeczką do metalu. Mocujemy ją w oprawce ząbkami w kierunku rączki i piłujemy
przez pociąganie do siebie .

.....
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Warszawa

POD POLUDNIOWYM NIEBEM (2)

W dniu 6lutego o godzinie 11 minut 15 (czasu moskiewskiego)

przy pięknej pogodzie przepłynęliśmy równik. Tym samym
w jednym momencie przenieśliśmy się z zimy w lato. Zresztą
już poczynając od Aqaby z każdym dniem stawało się coraz
cieplej tak, że już w Jiddzie dzienna temperatura w cieniu
sięgała 30°C. Jednocześni-e w gwałtowny sposób zwiększała się
z dnia na dzień intensywność promieniowania słonecznego, atakując podstępnie skórę ciała. Zmuszało to również do permanentnego troskliwego zabezpieczania wzroku, gdyż nie chciałem utracić jego wrażliwości na promieniowanie słabo świe
cących ciał niebieskich. Niestety jednak rychło przekonałem
się, że wrażliwość mego wzroku w nocy wyraźnie pogorszyła się.
W dniu 7 lutego rano przybyliśmy do Mombassy, gdzie pobyt przeciągnął się do późnego wieczora 17 lutego. Cały ten
okres czasu był jednak właściwie stracony dla obserwacji z powodów, które wytłumaczyłem wcześniej.
W Mornbassie po raz pierwszy naocznie zetknąłem się ze zjawiskiem pływów oceanu, wyraźnie widocznym poprzez zmiany
wysokości pokładu statku nad nadbrzeżem, a także poprzez
zmiany prądów w zatokach. Sama Mombassa położona jest bowiem na wyspie i otoczona zatokami. Jeszcze wyraźniej obserwowałem to zjawisko na plaży Nyala Neach na północ od miasta na wybrzeżu otwartego oceanu. Przypływ, który oceniałem
na co najmniej 2 metry, zalał całą piaszczystą plażę, stwarzając wspaniałe warunki do kąpieli w wodzie o temperaturze
prawie 30°C (dokuczliwie jednak słonej). w czasie bowiem odpływu wyłania się właściwe dno niemal całkowicie porośnięte
wodorostami, zagłębianie się w które nie tylko nie jest przyjemne, ale jest także niebezpieczne ze względu na to, że w wodorostach i na dnie wegetują różne stworzenia nieraz szkodliwe dla człowieka. W czasie przypływu zwiększa się jednak niebezpieczeństwo ze strony rekinów, choć w obręb raf wpływają
one bardzo rzadko, a jednocześnie bynajmniej nie są one tak
groźne dla ludzi jak to głosi fama.
W Mornbassie po raz pierwszy zetknąłem się z tym, co nazywa się u nas zwięźle klimatem tropikalnym, a co stanowi
cały kompleks zjawisk bardzo uciążliwych dla Europejczyka.
Temperatury w dzień sięgały 34 °C w cieniu (była to naj cieplej-
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sza pora roku), a w nocy nie spadały poniżej 27°C, przy czym
wyraźnie wzrastała wówczas wilgotność powietrza tak, że gdyby nie urządzenie klimatyzacyjne w kabinie statku, byłyby to
warunki bardzo uciążliwe. W dzień w miejscach nieocienionych
(a za wyjątkiem pierwszego deszczowego i burzowego dnia była
wspaniała słoneczna pogoda) "lała" się z nieba fala namacalnego gorąca tak, że już od pierwszych godzin rannych wyjście
z przyjemnie chłodzonego wnętrza statku nie było miłe, a w godzinach południowych należało wręcz do przykrości. Zresztą
na ulicach miasta w godzinach południowych mało było białych,
a jeżeli już pojawiali się, to we wnętrzu eleganckich samochodów. W tej sytuacji widok piszącego te słowa, uparcie wykonywującego dalekie piesze wycieczki nieraz w najbardziej upalnej porze doby, wywoływał lekkie zdziwienie, a tak popularne
u nas i przyjemne "opalanie się" w promieniach słonecznych
było w tych warunkach sprawą ryzykowną.
Z nadejściem wieczoru i nocy cała przyroda ożywała, choć
jak na nasze poglądy nadal było upalnie. Dla mnie osobiście
rzucało się przede wszystkim w oczy, że ożywały wtedy całe
chmary owadów, których jednostajne wysokie bzyczenie sły
chać było w mieście, a nawet na pokładzie statku do późnych
godzin nocnych. Przez pierwsze dni było to nawet dość dokuczliwe, później jednak pomału można było do tego przywyknąć.
Na wybrzeżu Kenii klimat bynajmniej nie był więc miły.
Faktem jednak jest, że w wyżynnym, a nawet wysokogórskim •
wnętrzu kraju istnieje klimat jeden z lepszych w Afryce (w rejonie tym są najwyższe góry w Afryce: Kilimanjaro i Mt. Kenya, pokryte wiecznym śniegiem). Tam jednak nie udało mi
się zawędrować.
Następnym- końcowym portem był Dar Es Salam w Tanzanii, do którego przybyliśmy po krótkiej żegludze w połud
nie 18 lutego. Pobyt w tym porcie przeciągnął się do godzin
popołudniowych w dniu 24 lutego, a wrażenia klimatyczno-krajoznawcze były bardzo podobne jak w niedalekiej Mombassie.
Port w Dar Es Salam jest jednak znacznie mniejszy niż
w Mombassie, gdyż zatoka w której on się znajduje jest znacznie mniejsza, a wejście do niej jest znacznie węższe. Oprócz
tego w porcie niemal nie ma nadbrzeży. Sama zabudowa miasta jest nieco odmienna od zabudowy Mombassy ale również
nowoczesna, skoro nieliczne najstarsze zabytki liczą sobie około
100 lat. (Pozostały one z czasów gdy Kenya i Tanzania były
kolonią niemiecką i nosiły nazwę Niemieckiej Afryki Wschod-
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niej - na przykład w Dar Es Salam nadal istnieje szpital zbudowany przez niemieckich kolonialistów, złożony w znacznej
mierze z charakterystycznych długich a wąskich murowanych
budyneczków).
Zarówno w Kenii jak i w Tanzanii ruch na ulicach jest oczywiście lewostronny w spadku po brytyjskich kolonialistach,
do czego rzeczywiście trudno przywyknąć
W Dar Es Salam jeszcze raz z uwagą obserwowałem pływy
Oceanu Indyjskiego zarówno w porcie, jak wzdłuż wspaniałej
nadmorskiej promenady o nazwie "Oceanie Road", a także na
pięknej plaży Oyster Bay Beach. Odpływ w rejonie otwartego
wybrzeża oceanicznego był jednak w większości miejsc o tyle
nieprzyjemny, że pozostawiał setki metrów piaszczystych łach,
a na nich naniesione przez wodę wodorosty, które szybko zaczynały się w tym klimacie rozkładać, roztaczając nad wybrzeżem nieprzyjemny zapach zgnilizny. Obserwując pływy w ciągu
kilku dni wyraźnie stwierdziłem znaną ich zależność od faz
Księżyca (jak wiadomo są one największe w czasie pełni i nowiu).
Dar Es Salam jest stolicą Tanzanii, toteż mieszczą się tutaj
centralne władze tego kraju, który zaczął u siebie tworzyć podwaliny ustroju socjalistycznego. Mieszczą się więc tam także
oczywiście liczne placówki dyplomatyczne, a wśród nich bardzo
efektowna placówka polska w bardzo ładnym nowoczesnym
piętrowym niedużym budynku, położonym w pięknie utrzymanym ogrodzie w eleganckiej dzielnicy miasta. Znajduje się tutaj także parusetosobowa kolonia polskich emigrantów, na ogół
średnio sytuowanych, bardzo tęskniących za krajem i utrzymujących żywe kontakty z naszą placówką dyplomatyczną.
Zaraz po przybyciu do Dar Es Salam życzliwie ostrzeżono
mnie, że w Tanzanii istnieje 150 gatunków wężów, z czego
tylko 4 gatunki są niejadowite, że są skorpiony i obrazowo
opowiedziano mi o różnych "przyjemnych" owadach, to też od
tej pory spacerując wieczorami, a szczególnie siadając na ziemi,
bardzo uważnie sprawdzałem najpierw po czym chodzę, co zapewne byłoby bardzo śmieszne dla ewentualnego obserwatora
patrzącego na mnie z boku.
Po wypłynięciu z Dar Es Salam (przy czym w dniu tym
w południe słońce przeszło zaledwie w odległości niecałych 3°
od zenitu) wiadome było że zatrzymamy się dopiero w Suezie.
Prawie wszystkie wieczory w czasie 12-dobowej żeglugi mogłem więc poświęcić na obserwacje astronomiczne. Zgodnie
z wcześniej wyrobionym sobie poglądem ograniczyłem się tylko
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do usilnych prób dostrzeżenia domniemanego pierscteniowego
oblaku pyłu kosmicznego wokół Ziemi i satelitarnego wzglę
dem Ziemi obłoku mgławicowego, znajdującego w libracyjnym punkcie orbity Księżyca L 5 • Ponieważ jednak wyniki tych
obserwacji mam zamiar opisać osobno, nie będę się więc tym
zajmował obecnie. (W czasie powrotnej drogi tło nieba było
ciemniejsze, jednak nieco gorsza wrażliwość wzroku niwelowała wynikającą stąd korzyść).

Nieoczekiwane urozmaicenie żeglugi stanowiło kilka dość
awarii maszyny statku, co zmusiło całą załogę manadzwyczaj uciążliwej pracy w maszynowni w trudnych warunkach tropikalnych. W tym czasie statek dryfował
po oceanie, przy czym w nocy był jaskrawo oświetlony, co
oczywiście uniemożliwiało obserwacje.
W czasie pierwszej awarii, która nastąpiło w odległości kilkudziesięciu kilometrów na północ od równika, udało nam się
złowić 2,5 metrowego 60 kilogramowego rekina niemal tak
jak łowi się ryby na wędkę tyle tylko, że na wielki hak zawieszony na stalowej lince, z nałożoną na niego parokilogramową

poważnych
szynową do

przynętą.

Do Suezu przybyliśmy 8 marca przed świtem, przy czym
w rejonie na południe od Suezu po raz ostatni udało mi się
dojrzeć Krzyż Południa. Po raz pierwszy widziałem wtedy
tło nieba o bardzo głębokiej czerni, ale niestety pozycja geograficzna statku była już wtedy mniej dogodna dla wykonywania interesujących mnie obserwacji.
W następnym dniu udało mi się za pośrednictwem egipskiego
biura podróży odbyć ciekawą wycieczkę do Kairu ze zwiedzaniem wspaniałych zabytków Muzeum Egipskiego i piramid
w Giza, a w tym także wewnętrznych korytarzy i komór w piramidzie Cheopsa. Po zwiedzeniu Kairu biuro podróży odstawiło naszą wycieczkę do Port Saidu szosą wiodącą do Ismailii
a dalej wzdłuż kanału. W tym czasie statek przebywał kanał,
z którego wypłynął 10 marca przed świtem, a tegoż samego
dnia przed północą przybył na redę Bejrutu - niezwykle efektownego miasta, wspaniale iluminowanego w nocy. Zanim jednak stanęliśmy na redzie i włączono uprzykrzone dla mnie
zewnętrzne oświetlenie statku, po raz drugi w czasie podróży
zetknąłem się z niemal "czarnym" tłem nieba. Niestety, z tego
rejonu światło zodiakalne było widoczne już znacznie gorzej,
toteż obserwacje nie wniosły nic nowego, a pojawienie się
Księżyca na wieczornym nieboskłonie miało ostatecznie poło
żyć kres dalszym obserwacjom.
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W czasie trwającego do 14 marca rano pobytu w Bejrucie
mi się wybrać do Balbeku słynącego z zabytków z epoki
przed-fenickiej, greckiej, rzymskiej, bizantyńskiej i arabskiej.
Wspaniałych wrażeń dostarczyła także sama droga poprzez
przełęcz w pasmie Gór Libanu na wysokości prawie 2000 km,
gdzie znajdują się piękne tereny narciarskie, na których można
uprawiać narciarstwo jeszcze w czerwcu, podczas gdy w pobliskim Bejrucie można się już kąpać w Morzu Śródziemnym.
Z Bejrutu droga statku wiodła już bezpośrednio do Kanału
Kilońskiego i do Gdyni, przy czym w rejonie na zachód od Sycylii schwycił nas bardzo silny sztorm, w czasie którego przechyły boczne statku sięgały 35°, a nawet nieco więcej.
W dniu 21 marca wieczorem na zachód od Cieśniny Gibraltarskiej po raz ostatni udało mi się dostrzec Canopus na wysokości zaledwie około 0° ,5 nad horyzontem.
Kanał Kiloński przepłynęliśmy 26 marca a do Gdyni przybyliśmy 27 marca po południu.
W czasie całej podróży zawsze starałem się obserwować zachody Słońca, interesując się zarówno deformacjami tarczy sło
necznej jak i zjawiskiem zielonego promienia. Okazało się przy
tym, że w czasie zachodu Słońca na horyzont morski w rejonach tropikalnych niemal zawsze występują silne deformacje
tarczy słonecznej. Niestety jednak ani razu nie udało mi się
dostrzec wyraźnego zielonego promienia, choć Prof. Stenz
w czasie żeglugi po Morzu Czerwonym wielokrotnie to zjawisko obserwował. (Ja sam często widywałem je nad Bałtykiem
w Mielnie w sierpniu 1957 r.). Ciekawej obserwacji zachodu
Słońca udało mi się dokonać 26 marca po wypłynęciu z Kanału
Kilońskiego. Słońce schowało się wtedy nie za horyzont, ale
widoczne było w przerwie w rozpościerającej się bezpośrednio
nad horyzontem warstwie chmur w ten sposób, że widoczne
były dwa fragmenty jego tarczy obok siebie. Otóż jeden z nich
zgasł jako punkt czerwony, a drugi bezpośrednio_po tym obokjako zielony. Może więc na zjawisko zielonego promienia ma
wpływ nie tylko rozszczepianie światła słonecznego w ziemskiej atmosferze ale też w pewnej mierze kontrast między
czerwienią tarczy zachodzącego Słońca i kolorem zielonym?
Obserwując zachody Słońca w rejonie tropikalnym, zetkną
łem się oczywiście z tym, że zmierzch trwa tam krócej niż
u nas, gdyż Słońce chowa się pod horyzont niemal pionowo.
Wbrew temu jednak co się często czyta, zmierzch oczywiście
nie zapada tam błyskawicznie, a jego krótkotrwałość nie zwraca
na siebie specjalnej uwagi. O wiele wyraźniej za to rzucało
udało
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się w oczy to, że dzień
długotrwałe.

i noc

są

tam

mniejwięcej

jednakowo

ciekawostkę mogę wspomnieć, że 5 i 6 marca na zachona Morzu Czerwonym Słońcu wyraźnie było widać
okiem nieuzbrojonym plamę. Zauważyli to zresztą zupełnie
niezależnie od mnie marynarze jachtowi.

Jak o

dzącym

Pisząc o wyprawie astronomicznej
skłon warto wspomnieć, że wbrew

pod południowy niebotemu co się mniema na statkach nadal powszechnie stosuje się astronomiczne metody nawigacji (oczywiście obok innych metod). Niestety autor
reportażu okazał się miernym astronawigatorem, gdyż wyznaczona przeze mnie pozycja obarczona była kilku milowym błę
dem i odchylona od pozycji wyznaczonej przez pierwszego oficera o 5 mil, co nawet dało powód do żartobliwych uwag ze
strony oficerów na temat tego co warci są astronomowie z lądu.
W czasie wyznaczania przeze mnie pozycji nadspodziewanie
dużą przeszkodę stanowił silny wiatr, dosłownie wyrywający
sekstans z ręki, co oczywiście utrudniało zmierzenie wysokości
gwiazd. W porównaniu z tym chwiejba pokładu przeszkadzała
znacznie mniej. Z wielkim uznaniem należy się tutaj wyrazić
o pomysłowym układzie stosowanych przy obliczeniach astronawigacyjnych roczników i tablic astronomicznych.
Rzecz ciekawa, że nawigatorzy starają się wykonywać te
obserwacje jak najwcześniej wieczorem, gdyż wtedy widać jeszcze wyraźnie horyzont. Choć jestem "starym" obserwatoremmuszę przyznać, że nawigatorom statku wcześniej udawało się
dojrzeć odpowiednie gwiazdy na jasnym tle nieba, niż mnie.
KRONIKA
Najbliższe

astronomiczne zjazdy

Wśród kilkunastu poważnych międzynarodowych konferencji mają
cych za temat zagadnienia pokrewne astronomii, geofizyce i fizyce, które
odbędą się w r. 1967 i 1968, będzie kilka, które mogą zainteresować czytelników Uranii.
Najbardziej astronomiczny będzie naturalnie XIII kongres Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej, zwoływany raz na 3 lata, tym razem do
Pragi w Czechosłowacji na koniec sierpnia 1967 r. Na kongres ten wybiera się spora grupa polskich astronomów, nie zabraknie więc w Uranii
sprawozdań z ciekawych na pewno obrad. Zaraz po tym kongresie odbędzie się w pierwszych dniach września sympozjon poświęcony badaniom struktury i rozwoju aktywnych obszarów na Słońcu. Na tym sympozjonie zapewne nie zabraknie polskich heliofizyków, więc i o tych
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naradach, które będą miały miejsce w Bupadeszcie, dowiemy się chyba
z opisów uczestników.
Dwa następne kongresy jednak nie zobaczą delegatów z Polski. Pierwszy - bardzo specjalny - odbędzie się w początku października w tym
roku w St. Gall w Szwajcarii. Będzie to robocza narada licząca niewielu
uczestników, poświęcona rozpatrzeniu szczegółowemu zjawisk jakie towarzyszyły rozbłyskowi na Słońcu 5 lutego 1965 r. i wzmożonej aktywności Słońca w marcu 1966 r. Trudno chyba wyobrazić sobie zjazd mię
dzynarodowy o węższej tematyce obrad. Zwoływanie konferencji o tak
wąskim zakresie tematyki świadczy o tym, jak trudno jest obecnie opracować jakieś zagadnienie naukowe, choćby się nawet rozporządzało bogatą biblioteką, dobrym laboratorium i zdolnymi pracownikami. Bez
osobistego porozumienia ze specjalistami z różnych dziedzin traci się nieraz ogromnie dużo czasu na rozwiązywanie problemów, które specjaliści
potrafią rozwiązać lepiej . Rozbłyski na Słońcu nie są rzadkim zjawiskiem,
ale te które będą omawiane w St Gall pojawiły się w okresie, gdy Słońce
jest spokojne, więc można było śledzić niejako w czystej postaci te zjawiska, które im towarzyszyły w ziemskiej jonosferze i magnetosferze.
Stąd zainteresowanie nimi geofizyków, specjalistów od jonosfery, heliofizyków i dlatego zainicjowano to spotkanie, a zrobili to właśnie geo1
!
fizycy.
Bardziej obszerną tematykę będą poruszać uczestnicy kongresu poświęconego astronomii rentgenowskiej. Narada jest zaplanowana na maj
1968 r. w Tokio w Japonii. Będzie to chyba pierwszy kongres poświęcony
tej najmłodszej dziedzinie astronomii, która tak szybko ostatnio rozwija
się dzięki wykorzystaniu do obserwacji balonów, rakiet i satelitów.
I wreszcie ostatnia konferencja na którą chciałem zwrócić uwagę. Bę
dzie to Konferencja Narodów Zjednoczonych, która odbędzie się we wrześniu 1967 r. w Wiedniu, a której tematem będzie zagadnienie badania
i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W konferencji tej
nie tylko astronomowie będą brali udział - ale także i to zapewne
głównie nawet politycy. Nie zabrąknie zresztą i uczonych z bardzo
różnych dziedzin. Tematem obrad będą zagadnienia telekomunikacji,
problemy meteorologiczne, nawigacyjne, geodezyjne, biologiczne - medyczne, zastosowania osiągnięć badania przestrzeni do celów dydaktycznych i do postępu technicznego w zastosowaniu do gospodarki ziemskiej,
problemy prawne i ekonomiczne itp. Jak widać - ogromny wachlarz
zagadnień. Nie będą, o ile można sądzić z ramowego programu, rozpatrywane zagadnienia astronomiczne, a jeżeli - to raczej marginesowo.
Astronautyka przestała być astronautyką tylko. Jest lotnictwem na wyż
szym pułapie - ale służącym do bardzo praktycznych celów. Na kilkaset
wystrzelonych satelitów - nieduży procent jest poświęcony wyłącznie
astro-nautycznym czy -nomicznym zagadnieniom. Coraz częściej dominują inne zagadnienia. Oczywiście nic w tym dziwnego ani złego, aby
tylko i dla astronomii znalazło się trochę miejsca.
JAN MERGENTALER

Kiedy

nastąpi

maksimum

aktywności Słońca?

Nie brakuje ostatnio prób przewidzenia, kiedy nastąpi najbliższe maksimum i jak w ogóle bieżący cykl aktywności słonecznej będzie wyglą
dał. W oparciu o przypuszczalną wtórną cykliczność, obejmującą okresy
równe 7 cyklom, D. G. Ki n g- H e l e wyliczył, że czas wzrostu od ostatniego maksimum, które miało miejsce w r. 1964,7 - powinien wynieść

~z~rokokątne zdjęcie

(Lunar Orbiter-2) krateru Kopernik tuż pod horyzontem. Poniżej - krater Fat
Sztaltem przypominający dziurkę od klucza. Kamera byla podczas fotografowania nachylona o
względem poziomu.

~ ro.de k Wkładki: Ukośnakątne zdjęcie

krateru Kopernik (Lunar Orbite1·-2). Pozwala rozpoznać w
zczególów powierzchni Księżyca i wyrobić pojęcie o pustkowiu, które ujrzą astronauci po wylądo
niu na Srebrnym Globie.

2 s ta tnia s trona wkła dki : Zdjęcie krateru Kopernik, wykonane za pomocą teleobiektywu kamery sta
k unar Orbiter-2. U do ł u zdj<;cia krater Fauth (średn i ca 21km, g ł ębokość 1350 m), odległy od kraw
wrateru Kopernik o 52,8 km. Dno krateru Kopernik jest plaskie, znajdujące się tu pagórki m
YSokość do 300 m, kąt spadzistości zboczy wynosi ok. 30°, pokryte są bryłami skal i gruzem. 0<
głość horyzontu 288 km.
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3,4 lata, że zatem maksimum powinno wystąpić w r. 1968,1 - a więc
w początku lutego. Wyliczenie to poddal krytyce J. X a n t h ak i s,
który zwrócił uwagę na to, że cykle nieparzyste wykazują okresowość
równą ośmiu cyklom, a cykle parzyste dziesięciu cyklom. A skoro
obecny cykl jest parzysty, nie można do niego stosować okresowości krótszej. Jak widać, podejrzewana przez licznych autorów okresowość 80-letnia coraz częściej jest zastępowana przez inne okresy. Wnioski Xanthakisa są o tyle ciekawe, że uzależniają przebieg zmian aktywności od polarności magnetycznej, a przecież wiadomo, że dominującym czynnikiem
w zjawiskach aktywności są pola magnetyczne. Niestety, z opracowań
tego autora nie wynikają wnioski jednoznaczne.
W oparciu o lO-letnią okresowość dla cykli parzystych Xanthakis wylicza, że czas wzrostu od minimum do maksimum powinien wynosić
3,5-4,0 lata. Ten wniosek wypływa ze zmian czasu wzrostu dla różnych
cykli. Ze zmian momentów maksimów w lO-letnim okresie wynika czas
3,5 roku i ten czas autor przyjmuje jako najbardziej prawdopodobny.
Znaczyloby to, że maksimum będzie miało datę 1968,2 - a więc około
polowy marca. Różnica z King-Helem bardzo nieduża, mimo dość róż
nych założeń.
Autor nie poprzestaje jednak na prognozie momentu, ale stara się
przewidzieć kształt zmian aktywności i to zarówno zmian liczb Wolfa
jak i ilości pochodni, protuberancji, powierzchni plam. Niestety, już dziś
wygląda na to, że obliczenia autora nie są zbyt ścisłe. Powolny począt
kowo wzrost liczb Wolfa zdawal się wskazywać (przy porównaniu z wykresami podanymi przez Xanthakisa) na to, że czas wzrostu będzie mniejszy niż 4,5 roku, że zatem maksimum będziemy obserwować dopiero na
początku 1969 roku. Tymczasem dość szybki wzrost aktywności ostatnio
zdaje się raczej mówić o krótszym okresie wzrostu. Tak więc kształt
dotychczasowy krzywej aktywności wydaje się być niezgodny z przewidywanym przez autora czasem wzrostu. Jedną jeszcze ciekawą uwagę
robi Xanthakis w jednej ze swoich ostatnich prac. Wylicza zmiany ilości
prntuberancji i przewiduje dwa maksima ich ilości. Jedno w tym roku,
drugie - za jakieś 3-4 lata.
Słońce jest jednak bardzo kapryśne i ciągic nie udaje się ująć jego
aktywności w jakieś reguły matematyczne. Najwyżej udaje się wypowiadać prognozy, które chcielibyśmy aby się sprawdzały, ale o których nie
wiemy, czy są dobre nawet wtedy, gdy się sprawdzają, ponieważ nie
znamy dostatecznie dokladnie rzeczywistych praw fizycznych rządzących
gdzieś

aktywnością słoneczną.

JAN MERGENTALER

Wyznaczanie dat i

intensywll()Ści

maksimów plam na

Słońcu

Znajomość przybliżonych dat i intensywności kilku następnych maksimów i minimów plam na Słońcu jest konieczna z punktu widzenia lotów
przyszłych satelitów Ziemi, lotów astronautów czy planów telekomunikacyjnych. Rozpoczęto więc poszukiwania związków empirycznych określających te wielkości. Znalezienie przez Jose'a okresowości zmian przyspieszenia kątowego Słońca w jego ruchu dokoła środka masy Układu
Słonecznego stanowiło decydujący krok na drodze tych poszukiwań.
Zmiany te wywołane są przez perturbacyjne działanie planet i wykryto
ich związek z ilością plam na Słońcu. Znaleziono więc przyczynowe
podłoże zmian aktywności Słońca. To utwierdziło badaczy w przekonaniu, że musi istnieć empiryczne prawo określające te zmiany. Prace
prowadzone w kierunku znalezienia takiego prawa doprowadziły do uzy-
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związków które nie są powszechne i całkowicie zadowalające. Pozwalają one jednak określić przybliżone daty i intensywności dwóch najbliższych maksimów i minimów plam na Słońcu.
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Daty przyszłych maksimów i m1mmów można podać wykorzystując
7-cyklową okresowość zmian czasu wznoszenia tR widoczną na rysunku l. Czas wznoszenia tR jest to interwał czasu upływającego od minimum do maksimum plam na Słońcu. Bazując na przedstawionej powtarzalności ustalono datę minimum dla cyklu 19 oraz czasy wznoszenia
i daty minimów i maksirnów dla cykli 20 i 21. Dla cykli 20 i 21 uzyskano
czasy wznoszenia 3,4 i 3,8 lat i odpowiednio daty maksimów 1968,1
i 1978,5 r. oraz daty minimów 1974,7 i 1985,7 r. Bliskość przepowiedzianej i rzeczywistej daty minimum 19 cyklu oraz przepowiedzianych i uzyskanych metodą Danjona dat minimów dla 20 i 21 cyklu (1974,9; 1985,7)
świadczy, że metoda ta jest dostatecznie dokładna do przybliżonych
szacowań.

słonecznych w latach maksimów
Zaczęto więc szukać związków
teoretycznych między czasem wznoszenia i średnią miesięczną liczbą
plam na Słońcu. W końcowym efekcie przyjęto zmodyfikowaną zależ
ność następującej postaci: (Rm -16) t -10-5 (R -100)4"' 1401. Zależ
ność ta daje krzywą przedstawioną na rys. 2 i jest dobrze spełniona przez
wartości odnoszące się do ostatnich dziesięciu cykli (kółka na rysunku).
Mając czas wznoszenia uzyskany poprzednią metodą można podać
średnią miesięczną liczbę plam na Słońcu w latach maksimów aktywności słonecznej. Poważnym mankamentem tej metody jest niejednoznaczność określeń Rm w interwale tR od 3,3 do 3,6. Dotychczas tylko
wartość dla 1957 r. leży w tym przedziale. Dla przepowiadania średniej
miesięcznej liczby plam na Słońcu należy używać dolnej części krzywej
jako bardziej wiarogodnej. Przyjmując dla cykli 20 i 21 wartości tR
określone poprzednio otrzymamy średnią miesięczną liczbę plam dla
maksimum w 1968 r. około 140 dla dolnej części krzywej i około 190 dla
górnej jej części, oraz dla maksimum w 1978 r. w przybliżeniu 110.
Wartość 190 dla cyklu 20 odrzucany zgodnie z umową, jako mniej wia-

Dla

średniej miesięcznej

liczby plam

Rm nie wykryto żadnej okresowości.
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rogodną. Czekamy więc do 1968 r., a wtedy zobaczymy, jak wypadnie
konfrontacja naszych przybliżonych danych z wartościami rzeczywistymi.

Wg Nature Vol. 199, No 4890 (1965) i Vol. 209, No 5020 (1966).
JANINA KRĘPEC

protuberancja na

.,Łukowata"

Największa faza
ma 1967 r. przez J.

.,łukowatej"

K l e p e St

protuberancji na
w Pradze.

Słońcu

Słońcu

sfotografowanej l kwiet-

ę

mają nie tylko rozne rozmiary, ale także
Bardzo często są obserwowane w postaci łuku
i dlatego ten typ protuberancji otrzymał nazwę "łukowatych". Taki wła
śnie kształt miała protuberancja sfotografowana przez J. Kle p e s tę
w dniu l kwietnia 1967 r. za pomocą koronografu Ludowego Obserwatorium w Pradze. W największej fazie protuberancja ta osiągnęła ponad
500 000 km wysokości. Należy zaznaczyć, że obecnie aktywność Słońca
jest dość wysoka i duże protuberancje nie są wcale wyjątkowym zjawiskiem.

Protuberancje

słoneczne

przybierają różne kształty.

STANISŁAW

Nowe nazwy na mapie
Zdjęcia

R. BRZOSTKIEWICZ

Księżyca

wykonane przy pomocy radzieckiego pojazdu kosmicznego

Sonda-3 obejmują wschódnią część niewidocznej z Ziemi półkuli Księ
życa (Urania, 1967, nr 2, str. 54). Znajduje się tu tylko jedno nieznane
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morze, ale za to bardzo duża liczba kraterów różnej wielkości.
nich rozpoznane zostały 4 kratery o średnicy ponad 200 km, 20 kraterów o średnicy od 100 do 200 km, 60 kraterów o średnicy od 50 do
100 km, 100 kraterów o średnicy od 20 do 50 km i więcej niż 400 kraterów
o średnicy od 10 do 20 km. Ponadto w tej części Księżyca odkryto liniowe
łańcuszki małych kraterów, które położone są niemal dokladnie w kierunku wschód-pólnoc (Urania, 1966, nr 9, str. 262).
Na podstawie zdjęć Sondy-3 w Instytucie Astronomicznym im. Szternberga w Moskwie opracowana została schematyczna mapa wschodniej
polowy odwrotnej strony Księżyca. Przy tej okazji komisja powolana
przez Akademię Nauk ZSRR nadała nazwy 149 kraterom oraz nowo odkrytemu morzu. Morze to leży w poludniowo-wschodnim kwadrancie
niewidocznej z Ziemi pólkuli Księżyca (współrzędne selenograficzne:
). = - 98°,5 i cp = - 31 °,5). Ma ono tylko 180 km średnicy, a nazwane zostało Morzem Pokoju (Mare Pacificus).
Natomiast kraterom zgodnie z przyjętym zwyczajem dano nazwiska
wybitnych uczonych różnych narodowości, w tym także dwóch sławnych
uczonych polskich. Są to następujące kratery: Graff o średnicy 30 km
(współrzędne selenograficzne: ). = -153°,0 i cp = + 10°,0) i Smoluchowski
o średnicy 59 km (współrzędne selenograficzne: "A. = -154°,0 i cp = - 9°,5).
Pierwszy z tych kraterów nazwany został na cześć K a z i m i er z a
Gr a f f a (1878-1950), znanego astronoma polskiego, który przez długie
lata byl dyrektorem obserwatorium w Wiedniu. Drugi natomiast otrzymał nazwisko M ar i a n a S m o l u c h o w ski e g o (1872-1917), znakomitego fizyka polskiego.
dotąd
Wśród

l - Perelman

2 - Kandratluk
3 - Graff
4 - Nobel
5 - Tichomirow
6 - Lorentz
7 - Szternberg
8 - Rynin
9 -

Kibalczicz

10- Cander
11 - Zukowskl
12 - Koroljew
13 - Smoluchowskl
14 - Confucius
15- Pauli
16 - Friedma11
17- Doppler
18- Galols
19- Spinoza

Czebyszew
Van't Hoff
Wiener
Kantor
Mendel
25 - Mare Pacificus
20 -

21 222324A -

łańcuszek

kratero-

B -

łańcuszek

kratero-

wy GDL

wy GffiD
C

-łańcuszek

wy RNII

kratero-

Rys. l - Schematyczna mapka wschodniej polowy odwrotnej strony Księżyca,
która była sfotografowana przy pomocy Sondy-3 (linią kropkowaną oznaczono
granicę obszaru sfotografowanego przez kamery Łunntka-3 w 1959 roku)
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Nazwa krateru

Koroljew
Kibalczlcz
Galols
Cander
Czebyszew
Kondratiuk
Zukowski
Mendel
Loren t z
Spinoza
Wiener
Rynln
Tichomirow
Confucius
Frledman
Kantor
Szternberg
Paull
Van't Hoff
Perelman
Doppler
Nobel

l
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Współrzędne

selenograftczne
l

-164•,0
-131 ,o
-157 ,o
-155 ,o
-136 ,o
-153 ,o
-165 ,o
-112 ,o
-128 ,5
-155 ,o
-118 ,o
-122 ,5
-136 ,o
-143 ,O
-129 ,o
-116 ,o
-115 ,O
-133 ,o
- 127 ,o
-160 ,o
-167 ,o
-141 ,5

l

~

-s•,o
o ,o
-16 ,o
+4 ,o
-37 ,o
+17 ,o
+7 ,o
-51 ,5
+17 ,O
-21 ,O
-39 ,5
+s ,o
+16 ,O
-16 ,o
-14 ,5
-46 ,5
+17 ,o
-12 ,o
-38 ,5
+16 ,5
-15 ,o
+1s ,o

l

Srednlca
(w km)
460
300
220
210
190
170
150
150
145
140
135
125
125
120
117
117
110
106
105
95
95
95

W załączonej powyżej tabeli podano nazwy 22 największych kraterów,
które sfotografowane zostały przez kamerę Sondy-3 . W tabeli tej znajdują
się także współrzędne selenograficzne poszczególnych kraterów oraz ich
rozmiary.
Trzy liniowe łańcuszki kraterowe otrzymały oznaczenia literowe: GDL
(skrót od Gazodinamiczeskaja laboratorija), GIRD (skrót od Gruppa izuczenija reaktiwnogo dwiżenija) i RNII (skrót od Reaktiwnij nauczno issledowatelskij institut). Pierwszy łańcuszek ma 1100 km długości (współ
rzędne selenograficzne: ł. =od -140°,5 do -113°,0 i <p =od +27°,0 do
+l 0 ,5), drugi łańcuszek ma 520 km długości (współrzędne selegraficzne:
A= od -127°,5 do -114°,0 i <p = od +2°,0 do -7°,0), a trzeci łańcuszek
ma 540 km długości (współrzędne selenograficzne: A= od -132°,0 do
- 118°,0 i <p = od -3°,0 do - 12°,0).
Ponadto komisja powolana przez Akademię Nauk ZSRR proponuje, aby
okolica upadku l...unnika-2 nosiła nazwę Zatoki Lunnika (Sinus Lunnikus). Kraina ta polożona jest na wschód od krateru Archimedes (współ
rzędne selenograficzne: A = 0°,0 i (p = +30°,0). Miejsce zaś miękkiego lą
dowania l...tmy-9 ma nazywać się Zatoką Lądowania (Sinus Landing). Ta
znów zatoka leży na północny wschód od krateru Cavalerius (współ
rzędne selenograficzne: /, = - 64°,5 i QJ = +7°,0). Obie propozycje będą
rozpatrzone na najbliższym Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej, który odbędzie się w dniach 22-31 sierpnia 1967 r. w Pradze.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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Podwojenie

wydajności

teleskopu

Trzy największe teleskopy Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Edyndburgu (Wielka Brytania) są sterowane elektroniczną
maszyną matematyczną. Umożliwia to dla określonego zadania obserwacyjnego automatyczne wykonanie następujących czynności: po pierwsze
wybór jednego z trzech instrumentów najlepiej nadającego się do realizacji postawionego problemu, po drugie zbadanie aktualnych warunków
pogodowych, następnie ustawienie teleskopu na żądany obiekt, wykonanie odpowiedniego zdjęcia i wreszcie analizę otrzymanego rezultatu.
System ten oparty jest na maszynie Elliott 410 posiadającej 16 384 słowa
pamięci operacyjnej oraz trzy jednostki taśmy magnetycznej. A oto dla
przykładu niektóre z jego cech: Naprowadzenie teleskopu na określoną
gwiazdę (w wypadku największego z edynburskich teleskopów ważącego
kilka ton) umożliwia osiągnięcie dokładności jednej sekundy łuku. Pozycja gwiazdy na kliszy może być mierzona z dokładnością jednego mikrona, zaś pasm w widmie - jednej dziesiątej mikrona. Użycie maszyny
cyfrowej do przetwarzania ogromnej ilości danych zawartych na każdym

zdjęciu uzyskanym kilkudziesięciocalowym teleskopem zapewnia maksymalne wykorzystanie uzyskanych informacji i w znacznym stopniu
eliminuje możliwość błędu. Z jednej kliszy można odczytać np. względne
jasności czy też pozycje dziesiątek tysięcy gwiazd albo dane spektrograficzne dla kilku tysięcy gwiazd. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że
efektywność wykorzystania teleskopów przy sterowaniu maszyną matematyczną wzrosła w ogólności dwukrotnie, mimo, iż w nicktórych
szczególnych przypadkach osiągano nawet dziesięciokrotne zwiększenie
wydajności.

(wg The Co1·e, no. 16, December 1966)

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI
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Powolne neutrony w atmosferze ziemskiej
Promienie kosmiczne docierające do Ziemi wytwarzają w atmosferze
tzw. promieniowanie wtórne, w którego skład wchodzą również neutrony.
Zbadaniu natężenia strumienia tych neutronów na różnych wysokościach
nad powierzchnią Ziemi i na różnych szerokościach geograficznych poświęcono pewną ilość prac w minionym dwudziestoleciu. Aoarat11re pomiarową (liczniki neutronów powolnych, wypełnione trójfluorkiem boru)
umieszczano w balonach i samolotach. Metodą tą otrzymywano wartość
strumienia neutronów powolnych, o energiach od energii termicznych
aż do stu elektronowoltów.
Pomiary takie były przeprowadzane przy użyciu balonów w latach
1960-1962 w Jakucku, a wyniki analizowano w Instytucie Badań Kosmofizycznych i Aeronomii Filii Jakuckiej Oddziału Syberyjskiego Akademii Nauk ZSRR. Ostatnio ogłoszono wyniki obliczeń. Wyprowadzono
zależność strumienia powolnych neutronów od wysokości. Maksymalną
wartość, wynoszącą około 0,9 neutrona na cm 2 w ciągu sekundy, obserwuje się na wysokości odpowiadającej ciśnieniu 90 milibarów. Strumień
neutronów powolnych opada wykładniczo z malejącą wysokością. Spadek
strumienia zaobserwowano także w kierunku rosnących wysokości. Wyniki zgadzają się dobrze z rezultatami innych pomiarów, prowadzonych
w latach od 1948, a niewielkie rozbieżności można chyba przypisać temu,
że obserwacje prowadzono w okresach odmiennej aktywności Słońca.
Wg Geomagnettzm

ł

Aeronomia, t. 6, nr 1107, 1966.
BRONISLAW KUCHOWICZ

PORADNIK OBSERWATORA
ANDRZEJ l\IARKS -

Warszawa

KSIĘZYC

W

PRZEZ

LORNETKĘ

(10)

ostatnim wreszcie dniu przed pełnią na zachodnim obrzeżu
widocznej z Ziemi bezpośrednio części globu Księżyca
ujawniają się następujące, wyróżniające się obiekty: krater
S e l e u c u s, mający średnicę 51 km i wał o wysokości 3000 m,
krater C a v a l er i u s o średnicy 64 km (właśnie obok niego
wylądował radziecki aparat kosmiczny Łuna-9), krater H e w e1 i u s z o średnicy 112 km z wałem o wysokości na wschodzie
1800 m i z wklęsłym dnem, krater R i c c i o l i o średnicy
160 km i z wałem o wysokości 1200 m, krater Gr i m a l d i
o średnicy 192 km ze zniszczonym wałem o wysokości 1200
do 2700 m. Na zachód od niego, na widomej krawędzi globu
Księżyca, znajdują się Góry D' A lember t a (D' Alembert
Montes) o wysokości do 6000 m, a na południe od nich G ó r y K o r d y l i ery (Cordillera Montes) o wysokości do
5400 m, a jeszcze dalej na południe od nich znajduje się M orz e W i o sny (Mare Veris). Dalej na szkicu zaznaczony jest
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krater B y r g i u s, mający średnicę 64 km i wał o wysokości
2100 m na wschodzie. Na zachód od niego, na widomej krawędzi globu Księżyca, znajdują się G ó r y S k a l i s t e (Rook
Montes) o wysokości do 6000 m, a następnie kratery: L agr a n g e o średnicy 160 km, P i a z z i o średnicy 128 km
z wałem o wysokości do 1950 m, a jeszcze dalej - krater
I n g h i r a m i o średnicy 96 km z wałem o wysokości 3750 m,
przyległy od zachodu do krateru War g e n t i n. Na zachód
od krateru Inghirami wyróżnia się M orz e M a ł e (Mare
Parvum). Dalej na szkicu zaznaczone są kratery: H a u s e n
i największy na Księżycu krater- B a i l l y o średnicy 293 km.
Oczywiście obserwacje Księżyca kontynuować można i po
pełni. Wówczas opisane szczegóły powierzchni Księżyca oglą
dać będziemy oświetlone z drugiej strony. Ale, ponieważ Księ
życ po pełni wschodzi coraz później w nocy, obserwacje są coraz mniej wygodne dla amatora. Dlatego też odcinkiem niniejszym zamykamy cykl "Księżyc przez lornetkę".
NOWOSCI WYDAWNICZE
Friedrich L. Boschke -PROCES TWORZENIA TRWA. PWN, Warszawa 1966 (Biblioteka Problemów t. 96), str. 360, cena zł 28.Czytelnicy, znający napisaną w latach 30-tych książkę "Ziemia" nieżyjącego już prof. dr Edward a S t e n z a, z przyjemnością sięgną po
książkę Boschke'go, traktują o podobnych zagadnieniach, ale znacznie
szerzej i co najważniejsze - przy uwzględnieniu 30-letniego postępu
wiedzy.
Autor- redaktor naukowy niemieckiego czasopisma Angewandte Chemie - porusza w książce cztery odrębne ale wiążące się ze sobą zagadnienia:
- pomiaru czasu, szczególnie przy pomocy okresów rozpadu pierwiastków promieniotwórczych,
- zmian występujących we Wszechświecie i w cząstkach materii,
- powstania i rozwoju Ziemi, zwłaszcza jej skorupy,
- pochodzenia i ewolucji życia na Ziemi oraz hipotez życia na innych
plnnetach.
Liczne i dobrze dobrane ilustracje oraz wykresy uzupełniają tekst, czyniąc go łatwo zrozumiałym. Ewentualne poszukiwania interesujących
zagadnień ułatwiają dwa indeksy: nazwisk i rzeczowy.
ALEKSANDER KUSNIERZ

TO I OWO
Pomyłka

Jeden z cyrkularzy astronomicznych, informujących' o bieżących najciekawszych obserwacjach, odkryciach, badaniach itp. donosi, iż Grigg
i Skjellerup zaobserwowali kometę Rudnickiego. Nietrudno się domyślić,
że jest to zabawna pomyłka. Dawno już nie żyjący astronomowie Grigg
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i Skjellerup nie mogli obserwować komety Rudnickiego odkrytej w roku 1966. Natomiast informacja ta dotyczy zapewne odkrycia przez Rudnickiego okresowej komety Grigga-Skjellerupa (patrz Urania nr 4 z br.,
str. 97), która zgodnie z obliczeniami Sitarskiego, powróciła w tym roku
w pobliże Słońca i może być z Ziemi obserwowana (przez wielkie teleskopy}. Pomyłka nastąpiła zapewne przy rozszyfrowywaniu (przesyłanej
specjalnym do tego celu kodem) depeszy powiadamiającej o odkryciu.
K. Z.

Z KORESPONDENCJI
W sprawie nazw mórz

gór

księżycowych

W związku z artykulem "Dzielenie wlosa. na części" (Urania nr 5,
1967, str. 153) p. St. Brzost ki e w i c z wyjaśnia:

Nazwy mórz pochodzą od R i c c i o l e g o, ponieważ nazwy proponowane przez H e w e l i u s z a nie przyjęły się w nazewnictwie księ
życowym. Natomiast od Heweliusza pochodzą nazWY dwóch łańcuchów
górskich (Alp i Apenin); Riccioli łańcuchy górskie nazywał "ziemiami"
i proponował dla nich inne nazwy. Późniejsi selenografowie poszli śla
dem Heweliusza i pozostałym łańcuchom górskim też dali nazwy gór
ziemskich. W tym więc przypadku myli się B i n d er, który w książce
pt. "The Moon" przypisuje to Ricciolemu.
Nowy pomnik

Mikołaja

Kopernika

P. mgr R o m a n S z y m a ń ski (Bydgoszcz, ul. Paderewskiego l)
donosi, że w dniu 21 grudnia ub. r. odbyła się w Bydgoszczy w obecności
przedstawicieli Władz i Społeczeństwa skromna uroczystość odsłonięcia
pomnika Mikołaja Kopernika.
Pomnik jest dziełem artysty-rzeźbiarza W i t o l d a M ar c i n i a k a
z Torunia. Jest to popiersie, wykute z białego marmuru i ustawione na
szarym, prostym obelisku, na którym wyryto napis "Mikołaj Kopernik",
poniżej rok urodzenia i śmierci.
Nowy pomnik stanął na skwerku przy ulicy M. Kopernika.

KALENDARZYK HISTORYCZNY
G. J. Mendel -

obserwator plam

słonecznych

(Z okazji HS rocznicy urodzin)
Wśród

obserwatorów plam słonecznych XIX stulecia spotykamy równazwisko słynnego przyrodnika czeskiego, twórcy teoretycznych
podstaw genetyki - G. J. M e n d l a. Urodzony 22 lipca 1822 r. w Jasienicy (Czechosłowacja), studia przyrodnicze ukończył w Wiedniu (185i1853), nauczał fizyki i biologii w gimnazjum w Brnie.
Mendel przyjaźnil się z profesorem meteorologii dr O lex i k o w e m,
któremu pomagał w obserwacjach meteorologicznych. W tym czasie dużo
dyskutowano na temat oddziaływania plam słonecznych na zjawiska meteorologiczne. W związku z tym Mendel prowadził w ciągu pięciu lat
(1878-1883) systematyczne obserwacje plam. Otrzymał od prof. von
N i e s s e l a teleskop, z lustrem parabolicznym o średnicy 112 mm i ogniskowej 1360 mm i mniejszym lusterkiem o średnicy 48 mm. Teleskop
o montażu paralaktycznym miał kolo godzinne i deklinacji. Znajduje się
dziś w Muzeum w Brnie. Wszystkie obserwacje zapisywal Mendel
nież
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w dzienniczku, w którym notowal również występowanie zorzy polarnej.
Znajdujemy tam m. in. opis zorzy polarnej z dn. 17 i 18 listopada r. 1882,
której przypisywano związek z wystąpieniem w tym czasie wielkiej grupy
plam na Słońcu.
W książce I l t i s a pt. "Gregor Johann Mendel, Leben, Werk und Wirkung" (Berlin 1924) jest zamieszczona tablica rysunków plam słonecznych
z marca i kwietnia 1882 r., wykonanych przez Mendla gdy zbliżało się
maksimum plam roku 1883,9.
JERZY

UŁANOWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI

LIPIEC 1967

pod koniec lipca

można próbować odszukać Merkurego, który
świeci rankiem nisko nad wschodnim horyzontem jako gwiazda około +0.5 wielkości (do poszukiwań dobrze jest użyć lu-

nety lub lornetki). Wenus widoczna jest jeszcze nisko nad
zachodnim horyzontem jako Gwiazda Wieczorna błyszcząca
pięknym blaskiem (-4.2 wielkości gwiazdowej).
Mars widoczny jest wieczorem jako czerwona gwiazda około
+0.3 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wagi. Mars
oddala się teraz od Ziemi i jego blask stale słabnie. Saturn widoczny jest prawie całą noc jako gwiazda pierwszej wielkości
na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba, a Neptuna możemy jeszcze próbować odnaleźć wieczorem przez lunetę
w gwiazdozbiorze Wagi jako słabą gwiazdkę około 8 wielkości.
Pozostałe planety przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i są
niewid oczne.
Przez większe lunety możemy też poszukiwać dwóch planetoid. Westa widoczna jest wieczorem w gwiazdozbiorze Wagi
(jako gwiazda około 7 wielkości), natomiast Urania, około 11
wielkości, widoczna jest rankiem na granicy gwiazdozbiorów
Ryb i Wodnika.
1d6h Westa nieruchoma w rektascensji.
3d8h Mars w złączeniu z gwiazdą pierwszej

wielkości w gwiazdozbiorze Panny, Kłosem Panny albo Spiką. Wieczorem gwiazdę i planetę odnajdziemy blisko siebie nad zachodnim horyzontem.
8d6h Wenus w bliskim złączeniu z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. Wieczorem nad zachodnim horyzontem
łatwo odnajdziemy Wenus, a w pobliżu niej znacznie słabszego Regulusa.
O 22h7m heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to
początek 1523 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
9d O llh Jowisz w niewidocznym złączeniu z Księżycem. O 13h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem.
10d Wieczorem nad zachodnim horyzontem obserwujemy piękną konfigurację Wenus i wąskiego sierpa Księżyca. Zlączenie Wenus z Księży
cem w odległości 5° nastąpi po północy.

•
URANIA

219

12dllh Uran w niewidocznym złączeniu z KsiE;"życem.
15d2h Złączenie Księżyca z Marsem.
16d22h Neptun w złączeniu z Księżycem (w odległości 4°).
20d9h Merkury nieruchomy w rektascensji.
23d14h Słońce wstępuje w znak Lwa; jego długość ekliptyczna wynosi
wtedy 120°.
24dllh Wenus osiąga maksimum swego blasku.
26d9h Saturn nieruchomy w rektascensji.
27d15h Saturn w niewidocznym, bliskim złączeniu z Księżycem. Za-

krycie Saturna przez tarczę Księżyca widoczne będzie w płn.-wsch. Azji
i płn.-zach. Ameryce.
30d4h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt
tego odchylenia wynosi 20°.
Minima Algola (beta Perseusza): lipiec 3d3h30m,6dOh20m, 8d21h5m,
1ldl7h55m, 23d5h5m, 26dlh55m, 28d22h40m, 31dl9h30m.

SIERPIEN 1967

ankiem w pierwszych dniach sierpnia widoczny jest MerR kury,
nisko nad wschodnim horyzontem jako gwiazda

około
wielkości, a pod koniec miesiąca można już próbować
odnaleźć Jowisza (-1.3 wielkości), niknącego jednak w promieniach wschodzącego Słońca. Wieczorem nad zachodnim horyzontem widoczny jest jeszcze Mars (około
0.6 wielkości),
a przez całą noc możemy obserwować Saturna jako gwiazdę
około
0.8 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba. Pozostałe planety są niewidoczne.
Przez większe lunety możemy też obserwować dwie plane-

-0.5

+

+

toidy: Westę około 7 wielkości widoczną wieczorem w gwiazdozbiorze Wagi i Uranię około 10.7 wielkości widoczną po północy
na granicy gwiazdozbiorów Ryb i WodnikiL Poza tym w pierwszej połowie miesiąca możemy obserwować meteory z roju Perseid, którego radiant leży w gwiazdozbiorze Perseusza; maksimum intensywności tego roju przypada 12 sierpnia i pod tą
datą podajemy bliższe szczegóły.
4d O 5h Neptun nieruchomy w rektascensji, a o 16h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
5d5h Zlączenie Merkurego z Polluksem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. O 3h10m heliografiezna długość środka tarczy
Słońca wynosi 0°; jest to początek 1524 rotacji Słońca wg Carringtona.
6d7h Wenus nieruchoma w rektascensji.
sct O 2h Wenus w złączeniu z Księżycem. O 20h Jowisz w złączeniu ze
Słońcem, a w tym samym czasie Uran znajdzie się w złączeniu z Księ
życem.

12d9h Mars w bliskim

złączeniu z Księżycem. Zakrycie Marsa przez
widoczne będzie w Azji i w pólnocnej Australii.
12/13d Tej nocy przypada maksimum aktywności meteorów z roju Perseid. Radiant tego roju leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzęd
ne: rekt. 3h4m, dekl. +58°. Warunki obserwacji są w tym roku dobre;
można oczekiwać spadku do 60 meteorów w ciągu godziny.
tarczę Księżyca
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Saturna z Księżycem. Zakrycie Saturna przez tarczę
widoczne będzie we wschodniej Europie i w płn.-zach. Azji .
W tym samym czasie Słońce wstępuje w znak Panny i jego długość
ekliptyczna wynosi wówczas 150°.
24d17h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
29d O l4h niewidoczne zlączenie Marsa z Neptunem, a o 23h Wenus
znajdzie się w dolnym złączeniu ze Słońcem.
Minima Algola (beta Perseusza): sierpień 12d6h50m, 15d3h35m, 18dOh25m,
20d21hiOm, 23d18hOm.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
23d21h

Zlączenie

Księżyca
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16.65
17
+4.55
+ 4.44
±6.75
219.46
19
6.83
19
+17.30
+4.74
+ 5.32
21
192.99
21
6.91
+ 6.18
+4.92
+17.94
23
166.53
23
+6.98
+5.08
+18.56
+ 7.04
25
7.89
140.07
25
+19.16
+5.26
+7.o4
27
7.10
27
113.62
+19.73
+ 8.73
+5.42
29
29
87.16
+7.14
+5.58
+20.28
+ 9.56
31
+10.37
60.71
31
+5.73
+20.82
+7.18
P - kąt odchylenla osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
tarczy (+ na wschód, - na zachód);
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy.

VII l

-

+

l

Lo
o
47.48
21.03
353.59
328.14
301.69
275.26
248.82
222.38
195.94
169.51
143.08
116.65
90,22
63.79
37.37
10.95

wierzchołka

Lipiec i

Data
1967

sierpień

1h czasu
środk.-europ.

l

ex

V1110
20
30
VIII 9
19
29

Vll10
20
30
VIII 9
19
29

1967 r.

ll

PLANETY I PLANETOIDY

l

Warszawa

l wsch. l zach.

MERKURY
o
hm
hm
19 12
3 67
+17.7
2 57
18 20
+18.6
2 24
18 11
+20.4
18 31
244
+20.5
18 56
3 56
+16.6
18 45
5 04
+ 9.6
W końcu lipca i na początku sierpnia widoczny rankiem nad wschodnim horyzontem (około O wielkości gw.).
MARS
-10.7
13 33
12 54
23 00
13 50
-12.5
12 42
22 28
14 09
-14.3
12 32
21 56
14 30
-16.3
12 25
21 27
14 53
-18.1
12 20
20 59
-19.8
12 17
15 18
20 34
Widoczny wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Panny i Wagi jako czerwona gwiazda około +0.5
hm
7 08
6 62
7ll
8 10
9 29
10 46

wielkości.

V1120
VIII 9
29

lo

SATURN
22 21
lO 49
+2.6
21 03
9 28
+2.5
46
19 43
8 07
+2.1
Widoczny prawie całą noc jako
gwiazda +0.9 wielkości na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba.

o 50
o49

ll

l

l

L

1hczasu
środk.-europ.

o

l

- -l o l wsch. l zach.

ex

WENUS
hm
o
hm
hm
1012
7 38
2135
+11.3
10 35
7 43
20 69
+ 7.5
2017
7 35
lO 50
4.1
19 27
10 53
1.6
713
18 38
10 42
6 40
+ 0.5
17 33
5 23
10 20
+ 1.3
W lipcu widoczna jeszcze nad zachodnim horyzontem jako Gwiazda Wieczorna -4.2 wielkości.

t

JOWISZ
20 54
5 30
8 47
+18.6
18 o
5 03
2019
8 55
19 44
9 04
4 36
+17.4
19 11
4 09
9 13
+16.8
18 36
3 42
9 22
+16.1
18 Ol
3 15
9 30
+15.6
Pod koniec sierpnia można próbować odszukać go rankiem nisko
nad wschodnim horyzontem (-1.3
wielk. gwiazd.).
URAN
21 36
8 55
11 30
+1.1
2018
7 42
11 33
+3.7
6 30
19 00
11 37
3.2
Niewidoczny.

l

lw

południku

VII 9
19
29
'VIII 8
18
28

h m
h m
1
15 18.7
18 69
29
-1629
15 18.6
17 40
-1633
15 19.2
16 23
w lipcu widoczny jeszcze wieczorem w gwiazdozbiorze Wagi (7.7
wielk. gw.).
PLANETOIDA 4 WESTA
1508.6
-1143
1938
15 12.5
-12 52
19 02
1519.2
-1407
1830
15 28.4
-15 26
18 00
1539.7
-1645
1732
15 52.9
-18 03
17 06
Około 7 wielk. gwiazd. Widoczna
wieczorem w gwiazdozbiorze Wagi.

-1~

l

l

l

l

ex

NEPTUN
Vll21
VIII lO
30

Warszawa

l

o

PLUTON
h

m

o

s

-l wpołudniku

11 41 23
+18 04~2,
11 43 21
+t7 46.2
1145 47
+17 27.9
Niewidoczny.

l

n

m

16 24
14 07
12 41

PLANETOIDA 30 URANIA
23 24.3
-2 63
s 46
23 28.2
-2 14
3 20
23 29.4
-1 50
2 41
2:l 27.7
-144
2 Ol
2323.1
-166
116
23 16.0
-2 26
o 30
Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna
po pólnocy na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika.

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

l l l
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l

1h czasu

1 środk. -europ.
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l
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(1

~

-··' l

h czasu

Data~·sro dk .-europ. warszawa
1967
a

l
2

3
4
5
6
7

8
9
lO

l

t. m i

~

l

l

l

Gdańsk

Kraków !Warszawa l Rzeszów

hm
3 33
3 42
354
4 08
4 24

hm
2018
?O 12
2002
19 48
, 19 29

hm
3 40
3 49
400
4 14
4 29

hm
20 10
20 05
1956
19 42
19 25

hm
3 13
3 22
3 36
3 52
4 09

l hm
20 24
20 17
20 05
19 50
19 30

hm
3 33
3 41
3 51
4 04
4 18

hm
19 54
19 48
19 38
19 25
119 09

hm
3 17
3 26
3 38
3 52
4 08

l Białystok

1967

wsch. l zach.

hm
20 02
19 56
19 46
19 32
19 14

hm
3 25
3 34
3 45
3 58
4 12

hm
3 04
3 14
3 26
3 40
3 57

hm
19 46
19 40
19 31
19 18
19 02

hm
19 57
19 51
19 40
19 26
19 07

KSIĘZYC

l

l h czasu
l h czasu
Data sro
. dk .-europ. warszawa Data ś ro dk .-europ. Warszawa

o
hm ! hm VII
l 22 + 7.4 23 57 13 37 11
2 06 +12.6 14 50 12
2 51 +17.4 o lO 16 04 13
3 40 +21.6 o 28 17 20 14
4 31 +24.8 o 52 18 34 15
5 27 1+27.0 l 27 19 41 16
6 25 +27.7 2 17 20 34 17
7 24 +26.9 3 24 2113 18
8 23 +24.6 4 44 21 40 19
9 20 +20.7 6 09 , 22 00 20

l

l

l

"'l

'
l

Wrocław

wsch. · zach. wsch.l zach. wsch.l zach.j wsch. l zach.l wsch. l zach. wsch. l zach. l wsch. l zach.j wsch. l zach.

hm l
o hm hm
6 33 +23.2 3 37 20 34
7 14 +22.4 3 46 20 28
359 2017
+20.8 4 14 20 02
-6.4 8 34 +18.7
-5.6 1 9 13 +16.1 4 30 119 431

m
-3.3
-5.1

V130
VII lO
20
30
VIII 9

VII

Poznań

Szczecin

SŁOŃCE

a

l

~

h mi
o
lO 15 +15.7
11 071+ 9.9
11 57 + 3.5
12 48 - 3.1
13 38 - 9.6
14 31 -15.5
15 27 -20.7
16 25 -24.6
17 26 -27.0
18 28 -27.8

1967

wsch. l zach.
hm ! hm
7 37 22 15
9 03 22 29
lO 28 22 41
11 53 22 53
13 20 23 09
14 49 23 27
16 18 23 54
17 43 18 55 o 31
19 48 l 24

VII

21
22
23
24
25
26
27
28
29
~~

a

l

h m

l

~

wsch. l zach.
o

19 29-26.8
20 28,-24.3
2122-20.6
2212-15.9
22 59-10.8
23 43- 5.3
025+ 0.3
l 08
5.9
151 +11.2
2 35 +16.1
3 22 +20.4

+

h m

h m

20 25
20 50
21 08
21 22
21 33
21 43
21 53
22 03
22 15
22 30
22 51

2 33
3 52
5 13
6 32
7 48
9 Ol
10 12
1122
12 34
13 47
15 Ol

Fazy
l

Księżyca

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza .kwadra
Pelnia
Ostatnia kwadra

Odległość
Księżyca

VI
VII
VII
VII
VII

l

od Ziemi
d

d

h

29
7
14
21
29

20
18
17
16
13

Srednica

tarczy

h

Najmn. VII 14 21
Najw. VII 28 15
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Fazy
1h czasu
Datalśrodk.-europ.
1967

----.---1----.-

" l

a

VIIIhm l

o

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

1h czasu
Datalśrodk.-europ.

Warszawa
l

l wsch.j zach. l
h m

l

1967

h m VIII

413 +24.0 23 21 16 16 11
5 06 +26.5 -- 17 26 12
6 04 +27.8 o 04 18 26 13
7 03 +27.5 l 05119 10 14
8 02 +25.6 2 21 20 42 15
9 Ol +22.1 3 47 20 05 16
9 57 +17.3 5 15 20 21 17
10 51 +11.5 6 45 20 36 18
11441+ 5.1 8 12[ 20 48 19
1235-1.7 9 39 21 Ol 20

-

1h czasu

l
--.--a

l

"

h

m

lwsch.j zach. l

l

l

warszawa IDatalśrodk.·europ.

o

13 26 -- 8.3
14 19 , --14.5
1514--19.8
16 11 -24.0
17 11 --26.8
18 12 -27.9
19 12 -27.3
2010 -25.2
21 051--21.8
2156-17.5

h m

l

1967

h m VIII

11 07 2115 21

12 36 21 33
14 05 21 58
15 31 22 28
16 46 2314
17 45 -18 26 o 17
18 52 l 32
19 141 2 54
19 29 4 13

-------

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

l

'

l " l a l wsch. l zach.
h mi

o

22 43 --12.4
23 28 -- 6.9
o 11 - 1.3
o 54 + 4.3
136 + 9.7
2 20 +14.8
3 061+19.3
3 55 +23.1
4 47 +26.0
5 42 +27.7
6 401+27.9

Księżyca

Warszawa

h

m\

h m

19 40 5 31
19 501 6 45
20 00 7 56
20 09 9 07
20 zo j 1o 1a
20 341 11 31
20 52112 45
2117 13 59
21 521 15 lO
22 45 16 13
23 54 17 041

d

h

Ostatnia kwadra VII 29 13
Nów
VIII 6 4
Pierwsza kwadra VIII 12 22
Pełnia
VIII 20 3
Ostatnia kwadra VIII 28 7
Nów
IX 413
Odległość
Księżyca

tarczy
j Srednica

od Ziemi
d

h

Najmn. VIII 9 16
Najw. VIII 25 10

32~6

29.5

CONTENTS
J. Stodółkiewicz, W. Zonn - On the
perspective plans of the development
of astronomy.
L. Newelskl - How to construct an
amateur teles~ope (4)
A. Marks - Under the South sky (2)
Chronicie: Forthcoming astronamical
congresses. - When does a maximum
of the Sun activity occur? - Calculatlon or dates and the intensity of maxima of sunspots. - "Arcuated" protuberance on the Sun. - New names on
the map of Moon. - Doubleness of the
efficiency of a telescope. - Slow neutrons in the Earth atmosphere.
Observer•s Adviser: Moon through binocular (10).
Editorial news.
Historical Calendar.
Astronomical Calendar.

CO):(EP1KAHHE

n.

CTOAYJIKeBH'I, B. 30HH - o nepcneKTHBHbiX TIJiaHaX pa3BHTH>I aCTpOHOMJ1J.1.

Jl. HeBeJICKH - KaK TIOCTPOHTb JII06HTCJihCKHH TCJICCKOTI (4).
A. MapKC - IlOA lO:>KHbiM HC60M (2).
XpoHHKa: HacTynaroll.v•e acTpOHOMH'ICCKMe C'hC3Abi. - KOrAa 6YACT MaKCHMYM conHe'IHOi1 aKTHBHOCTH? - OnpeAeJieHHe MOMCHTOB BPCMCHH H HHTCHCHBHOCTet'I

COJIHel..IIIbiX

TIHTeH.

-

",rr;yro-

06pa3Hbll<" npoTy6epaHe~ Ha ConHHOBbiC Ha3BaHH>I H<\ KapTe
JiyHbi. - YABOCHHC ::>cpcpeKTHBHOCTH TCneCKOIIa.
MeA.TieHHbie
Hel<TpOHhi
B 3eMHOt1 aTMOCcpepe.
Cnpano'IHHK
Ha6moAaTenn:
JiyHa
ąepe3 6HHOKJib (10).
H3AaTeJibCKHC HODOCTH,
HcTOPH'<eCKHił KaneHAapb.
ACTPOHOMH'IeCKUH KaJieHAapb,
~e.

ADRESY ODDZIALÓW PTMA
Dom Kultury.
Lublin - Nowotki 8, p. 18 UMCS.
l, Zakład FizyLódź - Traugutta 18, p. 412, teł. 250-02.
ki AM, teł. 55-91, w. 61.
Sekr.: śr. g. 18-20.
Chorzów - Sląskie Planetarium i ObNowy Sącz - Jagiellońska 50a, teł. 80-52.
serwatorium Astronomiczne. ChoSekr.: pon., śr., pt., 16-20.
rzów I, skr. poczt. 10, teł. 301-49.
Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p., teł.
Częstochowa ul. Głogiera 17/12.
24-74 (W. Radziwinowicz).
Dąbrowa Górnicza Okrze1 15 (Z. PiaOpole - Strzelców Bytomskich 3. WDK,
skowska). Sekr.: czw. godz. 19-20.
p. 45, sekr.: g. 16-18. Stacja Astron.,
Frombork Wieża
Wodna. Pokazy
MDK, taras, pokazy nieba wt. i pt.
1 sekr.: godz. 16-18.
od zmierzchu do g. 21.
Gdańsk-Oliwa Sambora 9.
Ostrowiec Swiętokrzyski - Al. 1 Maja
Gdynia - Mickiewicza 5/4.
II
p. (Zak!. Dom Kultury).
Gliwice - Marcina Strzody 2 (gmach
Oświęcim W!. JagieUy 12. Pokazy
Biura Projektów Przemysłu Węglo
nieba:
T. Szufa Młyńska 7.
wego), sekr.: czw. 17-19. Pokazy
Poznań - Stary Rynelr 9/10. Sekr.: wt.,
nieba: J. Kasza, Ruda Siąska 1,
czw., g. 17-19.
Obrońców Wołgogradu 32, teł. ZaRadom - Zeromskiego 75 p. 224.
brze 33-01. w. 155.
Szczecin - Al. P:iastów 19, p. 206 (KaJelenia Góra Obrońców Pokoju 10
tedra Fizyki Politechnlki Szczeciń
(Szkoła
Rzemiosł
Budowlanych).
skiej), teł. 470-91, w. 276.
Sekr.: 8-15, pokazy nieba: pon.
Szczecinek T. Kościuszki 10/3, teł.
(M.
Tumidalski).
Pokazy
nieba
25-86.
w Cieplicach l Maja 125 (A. Neumann).
Toruń Kopernika 42, teł. 28-46; sekr.
Katowice - Szopena 8/3 (C. Janiszewski)
i bib!.: pon., śr. i pt. 18-20; "Wieczory astronomiczne" - pan. 18.
Kraków Solskiego 30/8, teł. 538-92.
Sekr., bib!. 1 klub "Kosmos" - pan.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekr.:
1 pt. 17-21. Odczyty pan. o 18.
pon., śr., pt., 18-21. Bib!.: śr. "WieSta~ja Astr. w Niepołomicach przy
czory astronomiczne": pt. 19.30.
Szk. Podst. nr l.
Wrocław Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Krosno n/Wis!okiem - Nowotki l lp.
Partyzantów), teł. 347-32. Sekr.: 9-11
(J. Winiarski).
oraz 18-19.
Biała Podlaska Pow.
Białystok - Kilińskiego

Rada Redakcyjna: s. Piotrowski (przewodn.), L. Cichowicz, R. Janiczek, J. Mergentaler, K. Rudnicki, E. Rybka, W. Zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler, (red. nacz.),
K. Ziałkawski (sekr. red.), J. Plasecka (red. techn.), M. Biel!cki, T. Jarzębowski,
J. Kubikowski, J. Masłowski, J. Mietelski, M. Pańków, A. Piaskowski, S. Ruclński,
K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, AJ. Ujazdowskie 4. Wydawca: Polskle Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny,
Kraków, Solskiego 30/8, telefon: 538-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227. Warunki prenumeraty: roczna - 72 z!, dla członków PTMA w ramach składki 60 z!, półroczna36 z!, cena l egz. - 6 z!. Sprzedaje się pojedyncze zeszyty i roczniki z lat ubiegłych
w cenie: 2 zł - l egz. z r. 1922-30; 1946-61; 3 zł - l egz. z r. 1962-63; 6 zł - od
r. 1964, plus lmszta ew. wysyłki
Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wielapole l Nakład 3000 egz. R-51

Zam. 1111/67

'§
d

L..

:.c

Q'.

c:

Księżyc

po

upływie

13,3 dni po nowiu. Fot.: A. Rtickl w dniu 23. XI. l950 r. (do artykułu Księżyc prz ez lornetkę, str. 215).

Czwarta s trona okładki: Kamień na powierzchni Księżyca o wymiarach kilkudziesięciu centymetrów. Montaż dwóch zdjęć d okonanych przez kamerę statku Surveyor-1. Ciemna plama w prawym dolnym rogu - to cień statku.

300 kilometrów nad Ziemią: Astronauta Richard G ord o n podczas
dokonywania połączenia Ageny ze statkiem kosmicznym Gemini-11 (wrzesień 1966 r.)

Pierwsza strona

okładki:

Zodiak z Dend e ra (do

artykułu

prof.

Kamieńskiego)

URANIA
MIESIĘCZNIK

P OLS~IE G Q TOWAR ZYSTW A
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ASTRONOM il

ROK XXXVIII WRZESIEŃ 1967 Nr 9
Czasopismo wydawane z zasilk:u Polskiej
Akademii Nauk. Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty do użytku szkól ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli i techników (Dz. Urz. Min. Ośw.
Nr 14 z 1D66 roku, W-wa 5.11.66).

SPIS TREŚCI
Konrad Rudnicki
O kometach
sentymentalnie.
Grzegorz Sitarski
Jak obliczaliśmy orbitę komety Rudnickiego.
Michał
Kamieński
Orientacja
i dawność Wielkiej Piramidy Cheopsa
w Gizeh.
Kronika: "Osuwiska" na Księży
cu - Jeszcze 150 nazw - Inne wytłu
maczenie natury głazów na powierzchni
Księżyca
Powierzchnia Księżyca
jest szara Ujrzano krater Rangera-B i aparat Surveyor-1 Wielka
szczelina na odwrotnej stronie Księży
ca - "Sowa" na Księżycu - Ciekawe
zjawisko przy podporze Surveyora-1 Nowy księżyc Saturna - Kometa van
Houten.
Obserwacje: Fotografia komety Rudnickiego.
Kronika PTMA: Przygotowania do
obchodów 500 rocznicy urodzin M. Kopernika.
Nowości wydawnicze.
To i owo.
Kalendarzyk historyczny.
Kal~ndarzyk astronomiczny.
ZARZĄD GŁ Ó WNY PTMA, Kraków,
Solskiego 30/8, konto P KO I OM w Krakowie, Nr 4-9-5227.
Prowadzimy sprzedaż:
A TLAS NIEBA M. Mazura - 80 zł
(90 zł); T ELESKOP ZWIERCIADLANY
W WYKONANIU AMATORSKIM A.
Rybarskie go - 3 zł (4 zł); OBROTOWA
MAPA NIEBA A. Słowika, M. Ma zura - 25 zł (3 0 zł), dla czł on ków PTMA
5 zł zniż k i. Ceny w n a w ias ach obej m ują k oszt wysyłki.

Wśród ostatnich zdobyczy astronautyki o szczególnie istotnym znaczeniu
dla astronomii na czoło
wysuwa się eksperyment,
o którego wynikach dowiemy się dopiero w polowie
października.
Wtedy
bowiem dotrą w pobliże Wenus dwa statki kosmiczne
wysłane z Ziemi, "Wenus·4" (start 12 czerwca br.,
masa 1106 kg) i "Mariner·V" (start 14 czerwca br.,
masa 145 kg). Mimo, iź Wenus jest najbliższą Ziemi
planetą, to jednak niemal
najmniej znaną. Jak wiadomo główną przyczyną tego
paradoksu jest jak gdyby
skorupa chmur szczelnie
osłaniająca planetę i uniemożliwiająca
tym samym
badanie
jej
powierzchni
drogą obserwacji ziemskich.
Nic więc dziwnego, źe każ
da możliwość zbadania najbliższego otoczenia tajemniczej planety drogą bezpośredniego eksperymentu budzi zrozumiałe zainteresowanie
nowe
nadzieje
astronomów.
Być
może
obecna próba da odpowiedź
na tak podstawowe a do
dziś nie rozstrzygnięte kwestie, jak okres obrotu planety wokól własnej osi,
skład chemiczny jej atmosfery, przyczyny wysokiejrzędu
kilkuset stopni temperatury jej powierzchni, a także, co między innymi jest naczelnym zadaniem "iVenus-4", wyjaśni
może powody milknięcia nadajników radiowych wszystkich poprzednich pojazdów typu "Wenus" w najciekawszych fazach lotu,
bezpośrednio w sąsiedztwie
planety.
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KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

O KOMETACH SENTYMENTALNIE

Kornetarni nigdy nie zamierzałem umyślnie się zajmować.
Moją dziedziną są ruchy gwiazd w naszej Galaktyce oraz
rozmieszczenie i ruchy innych galaktyk. Układ słoneczny interesował mnie wyłącznie biernie. Z ciekawością czytałem co
inni w tym zakresie zdziałali, czasem coś napisałem popularnie
na ten temat, nigdy jednak nie wyobrażałem sobie, żeby przyszło mi naukowo pracować w tej dziedzinie, a zwłaszcza w dziedzinie komet.
W końcu roku 1961 jako stypendysta Fundacji Forda wyjechałem do Obserwatoriów Góry Wilsona i Palomaru. Dwoma
teleskopami systemu Schmidta (45-centymetrowym i 125-centymetrowym) robiłem zdjęcia gromad galaktyk, wykonując
przy okazji tak zwaną służbę supernowych, to jest wyszukiwanie i śledzenie ich rozbłysków. Na teleskopie 125-centymetrowym, który wówczas był największym na świecie teleskopem szmitowskim, pracowałem z C h ar l e s e m K e ar ns e m. Sytuacja była osobliwa. Kearns, utalentowany obserwator i autor szeregu prac obserwacyjnych, miał stanowisko nocnego asystenta. Ja, zupełnie prawie nie umiejący obserwować
(miałem nader skromne doświadczenie z kilkoma polskimi małymi teleskopami), posiadałem oficjalnie stanowisko stowarzyszonego badacza (research fellow) i przy teleskopie pełniłem
funkcje obserwatora. Po kilku próbach samodzielności uznałem
za celowe odwrócenie w praktyce sytuacji. Poddałem się cał
kowicie Kearnsowi. Przedstawiałem mu program, a on już
doradzał mi materiał fotograficzny, filtry, czasy ekspozycji.
On obserwował, a ja mu asystowałem, uczyłem się . Był w yrozumiałym nauczycielem.
W tymże roku 1961 przeszedł na emeryturę prof. M i l t o n
L. H u m a s o n . W Obserwatoriach Wilsońskim i Falomarskim
emerytów traktuje się - jak na nasze stosunki - brutalnie.
Wolno im korzystać z biblioteki, ale nie mają dostępu do teleskopów. Dla Humasona, który był słynnym obserwatorem, ale
zupełnie nie miał zacięcia teoretycznego, emerytura musiała
być rzeczą tragiczną. Los choć częściowo wynagrodził mu stratę
kontaktu z niebem. W czasie ostatniej serii nocy, jakie spędził
przy teleskopie, na kliszy eksponowanej przez niego dla służby
supernowych pojawiła się słaba, odległa kometa. Ostatnia kometa Humasona. Była to niewątpliwie kometa niezwykła.
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W odległości Jowisza miała już wyraźnie ukształtowany warkocz. Każda widoczna kometa była wówczas na Falomarze systematycznie, to jest raz na kilka tygodni, fotografowana wielkim teleskopem szmitowskim. Te zdjęcia robił Kearns.
Był czerwiec 1962 roku. Kometa Rurnasona zbliżyła się
znacznie. Miałem właśnie wspólne noce z Kearnsem. Kolejne
zdjęcie komety pokazało warkocz nie podobny do niczego, co
dotąd widzieliśmy na jakiejkolwiek fotografii. Kłębiące się
masy materii wskazywały na dziwną przestrzenną strukturę
warkocza. Tej samej nocy na 5-metrowym teleskopie prof.
Je s s e L. Gr e e n s t e i n otrzymał widmo tej komety, osobliwe, wykazujące np. co+ nie tylko w warkoczu ale i w gło
wie komety. Przy śniadaniu (które obserwatorzy jedzą na Palomarze o godz. 12.15) porównaliśmy nasze wyniki. Nie ulegało
wątpliwości, że los ofiarował Humasanowi jedną z najciekawszych komet stulecia. W rozmowie z Kearnsem powstał projekt powtarzania zdjęć komety codziennie, rejestrowanie zmian
w dziwnej strukturze warkocza.
Ba, ale programy obserwacyjne ustalane są na wiele miesięcy naprzód. Wraz z nimi przydziały klisz. Klisze fotograficzne do teleskopów są wykonywane na zamówienie i są do
tego kosztowne - od kilku do kilkudziesięciu dolarów sztuka.
U życie kliszy poza przydziałem może często spowodować pozbawienie kolegi możliwości pracy, a w najlepszym wypadku
naraża obserwatorium na niezaplanowane koszty. Taki wybryk
uważany jest za przestępstwo. Kometa jednak ·nie będzie czekać. Wziąłem rzecz na własną odpowiedzialność i wbrew skrupułom Kearnsa zdecydowałem conocne fotografowanie komety.
Fostąpiłem słusznie. Dyrektor, I r a S. B o w e n, z którym mogłem się spotkać dopiero po tygodniu, zatwierdził post factum
moją decyzję. A program dał nielada rezultaty. Kształty komety zmieniały się z nocy na noc. Widać było eksplozje materii
z jądra i ruchy gazów w warkoczu po dziwnych śrubowych
liniach. Kto chciałby jeszcze twierdzić, że materia w warkoczu
komety porusza się pod wplywem przyciągania grawitacyjnego
i ciśnienia światła byłby tu w poważnym kłopocie. Hipoteza
że kometa dostała się w obłok plazmy wyrzuconej ze Słońcd
musiała też odpaść, bo dziwne zachowanie się komety trwało
miesiące, a w tym samym czasie na niebie były widoczne inne,
zupełnie normalne komety.
Kometą zainteresowała się prasa codzienna. Zaskoczony przez
przedstawiciela agencji prasowej powiedziałem, że widać iż
warkocz tej komety kształtuje się nie tylko pod wpływem gra-
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witacji i ciśnienia światła. Okropny ogólnik, który ze wstydem
po dwóch dniach mogłem wyczytać w gazetach jako moją
uczoną wypowiedź.
Niedługo stałem się

wspólnie z Kearnsem autorem dwu publikacji o komecie Humasona. Los.
A Humasan napisał nam, że dopiero po szumie w prasie
związanym z jego kometą stał się cenionym obywatelem miasteczka, w którym zamieszkiwał jako emeryt. O jego podstawowych pracach dotyczących gromad galaktyk, pomostów mię
dzygalaktycznych, słabych gwiazd błękitnych - nie wiedział
nikt. Ale kometa ... !

*

*

*

Latem 1966 roku, w czasie ponownego pobytu w Obserwatoriach Góry Wilsona i Falomaru dostałem list od d-ra Gr z eg orz a S i t ar ski e g o z Warszawy. Obliczył trudną (liczne,
silne perturbacje) orbitę komety Grigga-Skjellerupa. Chciałby,
żeby ktoś obserwacyjnie potwierdził jego obliczenia. Niestety,
widoczność komety była fatalna. Wschodząc tuż przed wschodem Słońca przemierzała nieboskłon daleko na południe od
równika. Dostęp do 125-centymetrowego teleskopu szmitowskiego dawał mi szansę obserwacji tej komety. Naradziłem się
z Kearnsem, który awansował tymczasem na wyższe stanowisko i zacząłem próby obserwacji. Co miesiąc zużywałem na ten
cel kilka klisz zaoszczędzonych ze służby supernowych. Wyniki
były opłakane. Albo zbyt ciemne filtry i zbyt krótki czas ekspozycji dawały poprzez mgły horyzontu zbyt małą wielkość
graniczną gwiazd, albo po wywołaniu otrzymywałem kliszę zupełnie sczerniałą wskutek zorzy porannej. Do tego nowy nocny
asystent był człowiekiem niezmiernie leniwym i korzystał
z każdej możliwości aby wcześniej zamknąć kopułę teleskopu
i pójść spać. To jakieś niesione rannym wiaterkiem pyły, to
mgły poranne mogły jego zdaniem uszkodzić teleskop. A odpowiedzialnym za instrument jest właśnie nocny asystent.
Wprawdzie obserwator ma w niektórych wypadkach prawo
podpisać oświadczenie, że mimo ostrzeżeń nocnego asystenta
decyduje prowadzić obserwacje na własną odpowiedzialność,
ale mój współpracownik umiał zawsze w tak tragicznych barwach przedstawić możliwości awarii, że nigdy z tego prawa
nie odważyłem się skorzystać. I tak mijały miesiące. w czasie
których słałem Sitarskiemu list za listem, że niestety jego komety nie widać.
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W końcu lata przyjaciel, z którym pracowaliśmy przy są
siednich stołach, Włoch R o b e r t o B a r b o n odkrył swoją
kometę. Fotografował pewne odległe galaktyki i dojrzał kometę na ich tle. Astronomowie między sobą nie traktują odkryć
komet zbyt serio. Takie odkrycie ma raczej posmak dobrej
przygody niż poważnej pracy naukowej. Barbon był więcej
zażenowany niż ucieszony odkryciem, ale świętowaliśmy je
radośnie. Pomyślałem sobie wtedy, że to jednak przyjemnie
mieć kometę własnego nazwiska.
Byłem pod wrażeniem i niepowodzenia z kometą G:riggaSkjellerupa i odkrycia Barbona, gdy pojechałem ponownie na
Falomar w październiku 1966 roku. Kolejne nieudane zdjęcia
obszaru gdzie miała być widoczna kometa Grigga-Skjellerupa,
ale "zamiast tego" w jednym z pól patrolowanych dla supernowych mała, wydłużona, mglista plamka. Może defekt emulsji? Zrobiłem następne zdjęcie tego obszaru nieba i plamka
była znów widoczna, choć nieco przesunięta. I tak zostałem
odkrywcą komety Rudnickiego. W grudniu odszukałem wreszcie Sitarskiemu jego kometę. W obu wypadkach moje nazwisko
pojawiło się znów w prasie.
Jak dotąd same powodzenia. Ale przy końcu pobytu w Kalifornii spotkała mnie porażka. Dr B r i a n M a r s d e n zachę
cony moim powodzeniem z kometą Grigga-Skjellerupa poprosił
mnie o obserwacyjne potwierdzenie jego rachunków orbity
komety Tempel I. Niestety, połać nieba w której kometa miała
się znajdować była widoczna w tak niekorzystnym położeniu,
że w ciągu 3 miesięcy ani razu nie udało mi się dojrzeć żadnej
gwiazdy prowadzenia w prowadnicy teleskopu, bez czego wykonanie zdjęcia nieba w pobliżu horyzontu jest niemożliwe.

*

*

*

Gdy Urania zaproponowała mi napisanie wspomnień z moich
doświadczeń "komeciarskich" uznałem, że warto to zrobić choć
by dla pewnych refleksji: O wynikach prac astronomów mówi
się i wie się na ogół mało. Tylko nieliczne docierają do publiczności. Któż z szerokiej publiczności wie, czym zajmuje się taki
lub inny astronom? Mamy w Polsce astronomów, którzy posunęli znacznie naprzód wiedzę o gwiazdach nowych, o gwiazdach
podwójnych, o polaryzacji światła gwiazd, polscy astronomowie
należą do światowej czołówki w badaniach gromad galaktyk,
w badaniach materii międzygalaktycznej. Te wyniki prawie
nigdy nie dotarły do prasy codziennej. Ale kometa, a zwłaszcza
odkrycie komety - to pasjonuje. Czemu?
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ORBITĘ

KOMETY RUDNICKIEGO

W

październiku ubiegłego roku ukazała się w prasie codziennej wiadomość o odkryciu nowej komety przez polskiego
astronoma. Doc. dr Konrad Rudnicki, przebywający wówczas

w Stanach Zjednoczonych w Obserwatorium na Mount Falomar, dokonując serii zdjęć fotograficznych wybranych obszarów nieba potrzebnych dla jego własnych prac, dostrzegł przypadkowo na jednej z klisz obraz komety. Okazało się, że nie
jest to żadna ze znanych komet okresowych, której pojawienie
się w tej okolicy nieba przewidywałyby obliczane wcześniej
efemerydy.
Wiadomości o wszelkich nowych, nieoczekiwanych czy waż
nych wydarzeniach astronomicznych przesyła się niezwłocznie
w formie komunikatu zawierającego niezbędne dane naukowe
do Biura Telegramów Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
skąd rozsyłane są Cyrkułarze naukowe do wszystkich obserwatoriów i ośrodków astronomicznych na całym świecie. Biuro
to przez wiele lat miało swoją siedzibę w Kopenhadze, a od
niedawna zostało przeniesione do Obserwatorium Astrofizycznego w Cambridge w stanie Massachusset w USA. Tam też
doc. Rudnicki wysłał swe pierwsze obserwacje nowoodkrytej
komety.
Cyrkularz MUA nr 1976, zawierający pierwszą wiadomość
naukową o odkryciu komety Rudnickiego dotarł do Obserwatorium Warszawskiego w pierwszych dniach listopada. Podane
w nim były dwie obserwacje z 15 i 17 października, na które
składały się przede wszystkim momenty dokonania zdjęć oraz
współrzędne kątowe (rektascensja i deklinacja) określająca położenie komety na sklepieniu niebieskim. Z komunikatu tego
wynikało, że kometa znajdowała się w gwiazdozbiorze Więlo
ryba i widoczna była jako rozmyty obiekt około 13.5 wielkości
gwiazdowej ze zgęszczeniem w centrum i niewielkim warkoczem długości jednej minuty łuku. Aby jednak można było coś
powiedzieć o ruchu komety względem Słońca i Ziemi, i obliczyć jej położenia na niebie na najbliższe dni, trzeba było czekać na dalsze obserwacje, które pozwoliłyby wyznaczyć pierwszą, prowizoryczną orbitę komety.
Obliczenia orbit i badania ruchów komet mają w Polsce wieloletnie tradycje, nic więc dziwnego, że tym razem zależało
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nam szczególnie, aby od pierwszej chwili prowadzić w Polsce
badania ruchu nowej komety odkrytej przez polskiego astronoma. Jednakże wszystkie dalsze obserwacje nowoodkrytej komety przesyła się do Biura Telegramów Astronomicznych
i stamtąd też rozsyła się do wszystkich obserwatoriów efemerydy komet. Jasne jest, że im szybciej obliczy się orbitę i efemerydę nowej komety, tym łatwiej uchronić ją od zagubienia
w razie np. kilkudniowej niepogody czy nagłego osłabnięcia
komety. Tak się akurat składa, że amerykański astronom
dr B. G. M ar s d e n jest zastępcą kierownika Biura Telegramów i zajmuje się także obliczeniami orbit i efemeryd komet.
A że jednocześnie dysponuje maszyną elektroniczną i kompletem programów potrzebnych do prowadzenia takich obliczeń,
toteż siłą rzeczy ma pierwszeństwo w wyznaczaniu pierwszych
orbit nowoodkrytych komet i obliczaniu ich efemeryd. Z reguły więc następna wiadomość o nowej komecie podawana
w CyrkuJarzach MUA zawiera oprócz dalszych obserwacji także
prowizoryczną orbitę i efemerydę obliczoną przez Mardsena.
Dla wyznaczenia pierwszej orbity komety potrzebne są co
najmniej trzy obserwacje dokonane w dostatecznie dużych odstępach czasu. Prawie zawsze jako pierwszą wyznacza się orbitę
paraboliczną, tzn. z góry zakłada się, że mimośród orbity równy
jest jedności i oblicza się pozostałe parametry, czyli tzw. elementy orbity. Fostępuje się tak głównie dlatego. że większość
komet obiega Słońce po torach bardzo zbliżonych do paraboli,
a poza tym pierwsze elementy wyznacza się zwykle z obserwacji pokrywających niewielki łuk orbity i w takim wypadku
zawsze bezpieczniej założyć, że jest to łuk paraboli; przekonamy się zresztą o tym w dalszym ciągu naszych rozważań nad
orbitą komety Rudnickiego.
Pod koniec listopada przyszedł wreszcie Cyrkularz MUA
nr 1978 zawierający dalsze obserwacje komety Rudnickiego,
a także jej pierwszą paraboliczną orbitę i efemerydę obliczoną
przez Marsdena. Z danych tych można już było wiele wywnioskować o ruchu komety. Okazało się, że kometa biegnie ruchem
prostym (tzn. w tym samym kierunku co wszystkie planety
wokół Słońca), płaszczyzna jej orbity tworzy z płaszczyzną
drogi Ziemi wokół Słońca kąt równy 9°, kometa zbliżała się
wtedy zarówno do Słońca jak i do Ziemi, w związku z czym
jasność jej wzrastała, a najbliżej Słońca miała przejść 20 stycznia 1967 r. w odległości 0.43 j. a. czyli około 64 milionów km.
Orbita paraboliczna dość dobrze przedstawiała dotychczasowe
obserwacje, nic więc nie wskazywało, aby to była kometa krót-
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kookresowa. Ale dla stwierdzenia dokładniejszego charakteru
ruchu komety potrzebne były następne obserwacje.
Jak już wspomnieliśmy, badania ruchów komet prowadzone
były w Polsce od lat. Niewiele jest chyba dziedzin, w których
trzeba wykonywać tyle żmudnych, uciążliwych i skomplikowanych rachunków, co w obliczeniach ruchów komet. Wyznaczenie orbity komety i obliczenie jej efemerydy było nie byle
jaką pracą i zajmowało czasem tygodnie a nawet miesiące.
Gwałtowny rozwój maszyn elektronicznych w ostatnich latach
zupełnie zrewolucjonizował tego typu prace i obecnie jest już
nie do pomyślenia podjęcie jakichkolwiek badań ruchów komet
bez użycia maszyny cyfrowej. Toteż idąc z duchem czasu także
i w Polsce od kilku lat pracowaliśmy nad przekazaniem wszelkich obliczeń orbitalnych maszynie elektronicznej.
Właśnie w tym czasie, kiedy doc. Rudnicki odkrył nową kometę, w Warszawie w Zakładzie Astronomii i w Centrum Obliczeniowym PAN został ostatecznie opracowany i uruchomiony
komplet programów dla dokonywania obliczeń orbitalnych na
maszynie cyfrowej GIER w Zakładzie Obliczeń Numerycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz cała praca człowieka sprowadzała się do wypisania w odpowiedni sposób elementów
orbity i obserwacji komety, a wszystkie obliczenia związane
z poprawieniem orbity i obliczeniem efemerydy maszyna wykonywała w ciągu kilkunastu minut podając wyniki w postaci
od razu gotowej do druku. Ponieważ jednak, w myśl tego co
mówiliśmy wyżej, nie mieliśmy warunków ani żadnych szans,
aby konkurować z Marsdenero w wyznaczaniu pierwszych
orbit nowoodkrytych komet, przeto programy nasze nie przewidywały możliwości wyznaczenia orbity parabolicznej i dawały od razu orbitEi "prawdziwą", najlepiej pasującą do danych
obserwacji. Jak się okazało, miało to istotne znaczenie w dalszej historii obliczania orbity komety Rudnickiego.
Pod koniec listopada do Obserwatorium Warszawskiego dotarł także Cyrkularz Kometarny wydawany w Kijowie przez
Akademię Nauk ZSRR. Zawierał on cztery obserwacje komety
Rudnickiego dokonane na Krymie. W sumie mieliśmy więc już
wtedy 14 obserwacji z dziesięciodniowego łuku orbity i zdecydowaliśmy wówczas przejąć w swoje ręce dalsze obliczanie
orbity komety odkrytej przez polskiego astronoma.
Wyznaczenie "prawdziwej" orbity z tych 14-tu obserwacji
nie zajęło nam wiele czasu. Okazało się, że w wyniku otrzymaliśmy orbitę komety okresowej, obiegającej Słońce w ciągu
15 lat. Na podstawie wyznaczonych elementów obliczyliśmy
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efemerydę komety na grudzień 1966 r. Należało teraz jak najszybciej posłać te wyniki w formie komunikatu naukowego do
Biura Telegramów Astronomicznych. N a szczęście Centrum
Obliczeniowe PAN posiada bezpośrednią łączność dalekopisową
(tzw. telex) z każdym ośrodkiem dysponującym podobnym
urządzeniem. Dzięki temu l grudnia o 9h3Qm naszego czasu
przesłaliśmy elementy orbity i efemerydę komety Rudnickiego
wprost do Biura Telegramów.
Tymczasem następnego, czy nawet jeszcze tego samego dnia
do Obserwatorium Warszawskiego nadeszły nowe cyrkułarze
z dalszymi obserwacjami komety Rudnickiego. Zdając sobie
sprawę z tego, jak niepewne mogą być elementy orbity wyznaczone z dziesięciodniowego łuku obserwacji, natychmiast
przystąpiliśmy do kolejnego poprawienia orbity wykorzystując
tym razem 21 obserwacji wykonanych w okresie od 17 paździer
nika do 16 listopada 1966 r. Wynik obliczeń, w porównaniu
z poprzednim, był zaskakujący: orbita komety wyznaczona
z obserwacji pokrywających miesięczny łuk orbity okazała się
hiperbolą! Czy to znaczy, że nasze poprzednie obliczenia dające
w wyniku elipsę były błędne? Nie. Zarówno maszyna elektroniczna jak i program obliczeniowy działały najzupełniej poprawnie, tylko okazuje się, że warunki matematyczne wyznaczające elementy orbity na podstawie użytych wówczas 14-tu
obserwacji (obarczonych siłą rzeczy nieuniknionymi błędami
przypadkowymi) są najlepiej spełnione dla orbity eliptycznej
z okresem obiegu 15 lat. A że obserwacje pokrywały zaledwie
kilkustopniowy łuk orbity, nic więc dziwnego, że wyznaczone
stąd elementy były tak dalece niepewne, że w rzeczywistości
"prawdziwa" orbita komety mogła być nawet hiperbolą.
Tak czy inaczej, nie ulegało wątpliwości, że nowe elementy
znacznie lepiej opisują rzeczywisty ruch komety wokół Słońca,
niż poprzednie elementy posłane już niestety do Biura Telegramów. Toteż 3 grudnia o 13hl5m wysłaliśmy dalekopisem do
Biura Telegramów następny komunikat z naszymi nowymi
wynikami obliczeń. Okazało się, że nasz poprzedni telegram
nie został jeszcze wydrukowany i rozesłany do obserwatoriów.
Nasze nowe, bardziej wiarygodne wyniki obliczeń zostały opublikowane w Cyrkularzu MUA nr 1983.
Jak wynikało z obliczonej orbity, kometa Rudnickiego zbliżała się w grudniu zarówno do Słońca jak i do Ziemi, i w związ
ku z tym jasność jej stale wzrastała. Około 26 grudnia kometa
przeszła najbliżej Ziemi w odległości 0.411 j. a. czyli 61.5 miliona km; widoczna wówczas by.ła na granicy gwiazdozbiorów
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Wodnika i Koziorożca jako obiekt około 7 wielkości gwiazdowej. Warunki obserwacji były jednak coraz gorsze, ponieważ
ze względu na małą odległość perihelium kometa była także
coraz bliżej Słońca na sklepieniu niebieskim. W styczniu 1967 r.
była już praktycznie niedostępna dla obserwacji.
W tym czasie do Obserwatorium Warszawskiego napływały
. dalsze obserwacje komety z okresu jej widoczności przed przejściem przez perihelium. Następny okres widoczności rozpoczynał się gdzieś w lutym. Kometa oddalała się wtedy od Słońca
i od Ziemi, a jasność jej stopniowo malała od 10 wielkości
w lutym do 17 wielkości w lipcu; kometa przebywała wtedy
na granicy gwiazdozbiorów Koziorożca i Strzelca (a więc w naszych szerokościach geograficznych była obiektem bardzo trudnym dla obserwacji). Aby więc odnaleźć kometę w tym drugim
okresie widoczności, należało podać jej dokładną efemerydę
opartą na "uczciwych" elementach wyznaczonych z wielu obserwacji. Ze względu na okres świąteczny cyrkułarze astronomiczne przychodziły z dużym opóźnieniem, toteż do ostatniej
niemal chwili zwlekaliśmy z następnym poprawieniem orbity,
zbierając ciągle napływające obserwacje. Wreszcie pod koniec
stycznia wyznaczyliśmy orbitę komety opartą na 42 obserwacjach wykonanych od 17 października do 5 grudnia 1966 r. Tym
razem wyniki potwierdziły rezultat naszych poprzednich obliczeń: orbita komety Rudnickiego jest hiperbolą w kształcie
mało odbiegającą od paraboli (mimośród nie różni się wiele
od jedności). Te ostatnio obliczone elementy również zostały
przesłane dalekopisem do Biura Telegramów i ukazały się
w Cyrkularzu MUA nr 1994.
W tabelce podajemy różne systemy elementów orbity komety Rudnickiego wyznaczane z różnych zespołów obserwacji
w miarę ich napływu; tabelka obrazuje więc kolejne etapy
ulepszania elementów orbity w zależności od ilości wykorzystanych obserwacji i wielkości łuku orbity, jaki one pokrywają
(co wiąże się z długością okresu czasu, w którym dokonywano
obserwacji). Elementy podane w tabelce określają kolejno:
moment przejścia komety przez perihelium, odległość perihelium (w jednostkach astronomicznych), mimośród, argument
szerokości perihelium, długość węzła wstępującego i nachylenie płaszczyzny orbity komety do płaszczyzny ekliptyki. Ostatni
system elementów oparty jest na obserwacjach dokonanych na
Mount Palomar, w Tucson, w Waszyngtonie, w Cordobie, w Nicei, w Bordeaux i na Krymie.
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ELEMENTY ORBITY KOMETY RUDNICKIEGO
WYZNACZANE Z ROZNYCH ZESPOLOW OBSERWACJI 1) Z 1966 R.

31

Rodzaj
orbity

l.

parabola
elipsa
parabola
hiperbola
parabola
hiperbola

l -

T

l

q

l

e

l

w

o

2.
3.
4.
5.
6.

1967 I
1967 I
1967 I
1967 I
1967 I
1967 I

20.16
22.231
20.871
20.8725
20.8920
20.8714

0.4301
0.48796
0.42021
0.420088
0.419628
0.418669

1.0000
0.92096
1.00000
1.000108
1.000000
1.000977

78.79
76.728
79.683
79.6846
79.7082
79.7898

l

~~

i

l

o

74.91
75.064
75.037
75.0427
75.0664
75.0278

o

9.00
8.437
9.074
9.0741
9.0726
9.0872

1
) Kolejne okresy obserwacji: l) X 15-X 22, 2) X 15-X 26, 3) X 17XI 16, 4) X 17-XI 16, 5) X 17-XII 5, 6) X 17-XII 5.

Elementy paraboliczne wyznaczane były przez Marsdena.
parabola założona z góry i wyznaczona
nawet z niewielkiego łuku obserwacji jest znacznie bliższa
orbity rzeczywistej niż "prawdziwa" orbita eliptyczna. Fatwierdza to powszechnie przyjętą regułę, że dla nowej komety
zawsze lepiej wyznaczyć pierwszą orbitę paraboliczną, tzn. zakładając mimośród równy jedności i obliczając pozostałe pięć
elementów, niż wyznaczać od razu wszystkie sześć elementów
określających jednoznacznie orbitę "prawdziwą".
Widać wyraźnie, że

W ostatnich dniach grudnia 1966 r. kometę Rudnickiego
jeszcze N. S. C z er n y c h z obserwatorium na
Krymie. Po przejściu przez perihelium kometa zaczęła słabnąć,
ale warunki obserwacji nieco się poprawiły. Kometę odnaleziono, ale opublikowane są dotychczas tylko dwie obserwacje:
jako obiekt 8 wielkości gwiazdowej sfotografował ją 6 lutego
H. H i ros e w Tokio, a 8 lutego B. M i l e t w Nicei. Teoretycznie kometa była widoczna do lipca i dotąd też obliczona
została i opublikowana efemeryda. Wątpić jednak należy, czy
poza tymi dwiema obserwacjami z lutego ktokolwiek jeszcze
próbował odnaleźć tak trudno dostępny obiekt. Nie należy bowiem zapominać, że nie istnieje jakaś stała śłużba obserwacji
komet i właściwie nie ma obserwatorów, którzy poczuwaliby
się do obowiązku poszukiwania słabych komet, zwłaszcza nieokresowych. Jedynie dr E l i z a b e t h R o e m er w Obserwatorium we Flagstaff (USA) realizuje od kilku lat szeroko
zakrojony program obserwacji komet i planetoid, na ogół jednak komety obserwuje się dorywczo i robią to astronomowie,
obserwował

URANIA

236

którzy mają akurat na to warunki i ochotę. Stąd też wielce
prawdopodobne, że kometa Rudnickiego była ostatni raz widziana w lutym 1967 r. i już jej nigdy więcej nie ujrzymy.

/

/
/
/

/

/
/
/

/
;

/

/
/

/

Rys. l. Orbita komety Rudnickiego i warunki widoczności komety z Ziemi
w 1967 r. Linie przerywane łączą położenia komety i Ziemi na ich orbitach okołosłonecznych dla kilku wybranych dat. Zakreskowana część
płaszczyzny orbity komety leży nad płaszczyzną drogi Ziemi wokół Słońca
i tworzy z nią kąt 9°

N a rys. l przedstawiona jest hiperboliczna orbita komety
Rudnickiego, a także położenia komety względem Ziemi, co
obrazuje warunki widoczności komety w 1967 r. Warto może
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dodać, że rysunek został naszkicowany przez maszynę elektroniczną GIER na podstawie podanych elementów orbity; maszyna zaznaczyła tylko niektóre punkty orbity oraz wydrukowała tabelkę z danymi, według których łatwo można było
nanieść położenia komety i Ziemi na ich orbitach. Z rysunku
widać, że orbita komety w dwóch punktach (w węzłach) przebija płaszczyznę ekliptyki, czyli płaszczyznę drogi Ziemi wokół
Słońca. W szczególności w pobliżu węzła zstępującego, jak to
zauważył duński astronom Axel V. N i e l s e n (Cyrkularz
MUA nr 1987), Ziemia może niemal przeciąć orbitę komety.
Jeśli zatem wzdłuż orbity komety byłby "rozwleczony" rój
meteorytów, to około 7 czerwca powinniśmy byli obserwować
zjawisko deszczu meteorów. Jak dotąd jednak nie ma żadnej
wiadomości, aby ktoś to zjawisko obserwował.

Ostateczna, tzw. definitywna orbita komety Rudnickiego nie
jeszcze wyznaczona. Po okresie widoczności komety
zwykle trzeba jeszcze czekać jakiś czas, dopóki wszystkie obserwacje komety nie zostaną opublikowane. Wtedy obserwacje
poddaje się gruntownej analizie, bywają bowiem obserwacje
błędne, które fałszowałyby wyniki obliczeń, a więc trzeba je
odrzucić. Z tak wyselekcjonowanych obserwacji wyznaczy się
wreszcie orbitę ostateczną, najlepiej pasującą do otrzymanego
materiału obserwacyjnego. Orbita ta może wtedy posłużyć do
zbadania ruchu komety zarówno wstecz przed jej odkryciem,
jak i wprzód aż poza granice układu planetarnego. Można bę
dzie wówczas wyciągnąć jakieś wnioski co do wpływu grawitacyjnego układu planetarnego na ruch komety. Nie należy
się jednak spodziewać jakichś "rewelacji" w stosunku do ko
mety Rudnickiego. Powiększy ona jedynie rodzinę kilkuset
komet o znanych elementach orbit, których analiza może
w przyszłości rozwiąże wreszcie zagadkę pochodzenia tych
tajemniczych ciał.
została

MICHAł.

KAMlENSKI -

Warszawa

ORIENTACJA I DAWNOSC
WIELKIEJ PIRAMIDY CHEOPSA W GIZEH

W

pięknej i ciekawej książce pt. "Nie tylko piramidy ... "
prof. K. M i c h a ł o w ski porusza (str. 129) zagadnienie
niezupełnie dokładnej orientacji boków Wielkiej Piramidy
Cheopsa względem stron świata. Sprawa ta wymaga wyjaśnienia.
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Jeszcze w początkach bieżącego stulecia przyjmowano, że
podstawa piramidy wytyczona była ściśle według kierunków
określonych linią południka geograficznego. Dopiero egiptolog
L u d w i g B o r c h ar d t (r. 1926) po dokonaniu pomiaru
kątów wewnętrznych kwadratu podstawy stwierdził, że istnieją
pewne - zresztą niewielkie, bo rzędu kilku minut łuku odchylenia od kierunków kardynalnych.
Wyniki pomiarów Borchardta podane są w poniższym zestawieniu, gdzie przez A, B, C
i D oznaczono kąty kwadratowej (w założeniu) podstawy piramidy, a przez a, B, y i a odchylenia boków od kierunków kardynalnych (rys. 1):

1/

c
.D

A = 89° 59'58"
B = 90 3 2
c = 89 30 27
D = 90 o 33

a = 2'28"
B= 5 30
'Y = l 57
a = 2 30

Zdaniem autora mmeJszego pomiary Borchardta nie są na
tyle dokładne, aby wyniki podawać w sekundach łuku, zważywszy że mury piramidy są mocno uszkodzone. Borchardt
zdawał sobie z tego dobrze sprawę, próbując odtworzyć wła
ściwe formy naroży przez nałożenie "plastrów" na zwietrzałe
fragmenty murów, mimo to za pewne można uważać jedynie
minuty.
Przyczynę
tych odchyleń wyjaśnił szwedzki astronom
z Lund, B j 6 r n S w e n o n i u s: Powstały one na skutek
niezupełnie dokładnej metody
wyznaczania linii południka
o
podczas budowy piramidy. Tu,
jak i :rrzy wznoszeniu innych
budowli egipskich, posługiwano
się obserwacjami wschodu i zachodu Słońca. Budowniczowie
obserwowali (rys. 2) kierunek
OA 1 ku punktowi horyzontu,
w którym ukazywało się Słońce
R_ys.2
s
o wschodzie, a następnie kieru-
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nek OA 2 , to jest punkt zachodu Słońca. Przyjmowano, że dwusieczna kąta A 10A 2 - linia OS 1 -jest kierunkiem południka.
Otóż tak byłoby rzeczywiście, gdyby deklinacja Słońca pozostawała niezmienna w okresie czasu między wschodem i zachodem. Ale ona zmienia się, a ta zmiana jest właśnie przyczyną, dla której punkty wschodu i zachodu Słońca nie są
symetryczne względem linii południka.
Swenonius przyjmuje zgodnie z oficjalną chronologią egiptologów, że piramidę Cheopsa wybudowano około r. 3000 p. n. e.
Przy jmuje dalej, że budowę rozpoczęto pod koniec okresu wylewu Nilu. Łatwo powtórzyć rachunek Swenoniusa. I tak dla
daty 20 października r. 3000 p. n. e. deklinacja Słońca wynosi
a = - 10°,0 a jej zmiana w ciągu doby ~a = -22'. Wówczas
dla szerokości geograficznej QJ = 30° ,O zmiana azymutu Słońca
wyniesie ~A = + 1,16 ~a.
Dla podanej wyżej daty czas przejścia Słońca od punktu A1
do A 2 wynosi 11,3 godzin, a więc zmiana ~a deklinacji Słońca
w tym czasie wyniesie
11 3
1\ 0= ' . 22' = -10'3
u
24
'
a

więc

na

zmianę

azymutu otrzymamy

~A =

wartość

-1,16 X 10',3 = -12',0

w zgodzie z wartością ~A= -12',1 podaną przez Swenoniusa.
W ten sposób, na skutek zmiany azymutu Słońca, prawdziwy
południk (rys. 2) będzie przesunięty ku zachodowi o połowę
wartości zmiany azymutu, czyli o 6'.
Swenonius dokonał obliczeń dla roku 3000 p. n. e., ale to nie
ma wielkiego znaczenia, i gdyby przyjąć inną datę, nawet wcześniejszą o kilka tysiącleci wyniki będą podobne.
Porównując wyniki obliczeń Swenoniusa z wynikami pomiarów Borchardta widzimy, że odchylenie boku piramidy od kierunku południka równe 5'30" jest w bardzo dobrej zgodzie
z przewidywaną wartością 6'.
W każdym razie - przyczynę obserwowanych odchyleń kie...,
runków orientacji Wielkiej Piramidy Cheopsa możemy uważać
za wyjaśnioną.
Inaczej jednak przedstawia się sprawa wieku piramidy
Cheopsa. Przyjmowany ogólnie pogląd, że powstała ona za ży
cia faraona Cheopsa z IV dynastii, a więc w początkach trzeciego tysiąclecia p. n. e., bywa kwestionowany.
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Nie ulega

wątpliwości, że

piramida Cheopsa nie od razu otrzyjakiej resztki przetrwały do naszych czasów.
Wybitny egiptolog A h m e d F ak h r y, profesor Uniwersytetu w Kairze, podaje "że Wielka Piramida ulegała kilkakrotnej rozbudowie wskutek zmian koncepcji podczas jej wznoszenia. Początkowo zaprojektowano ją na o wiele mniejszą skalę ... " 1). Fakt ten nasuwa niektórym autorom sugestię, że
obecną, wspaniałą formę nadano za czasów IV dynastii piramidzie, której powstanie datują nawet na około 12 000 lat p.n.e.
Na potwierdzenie tej hipotezy podawane bywają różne fakty.
Zodiak w Dendera. Na plafonie świątyni w Dendera znajduje się słynny "zodiak", przedstawiający widok nieba ze stylizowanymi gwiazdozbiorami (reprodukowany na l stronie
okładki). Niektórzy autorzy 2) wskazują na możliwość odczytania daty powstania zodiaku. I tak polski badacz W i t o l d
B a l c e r zwraca uwagę, że uwidoczniono tu postać Behemota
(Hipopotam), stojącą pod konstelacjami Wagi i Panny. Wskazuje on długim nożem. który trzyma w swej łapie, na ten punkt
ekliptyki, gdzie Słońce znajduje się w chwili równonocy wiosennej około 21 marca. Balcer przytacza tu pewien fragment
z księgi Hioba, który brzmi: "Oto Behemot, którego stworzyłem przed tobą; stąd jest początek dróg Bożych". Słowa te mają
świadczyć, że chodzi tu o punkt równonocy wiosennej, początek
rachuby drogi Słońca. Łatwo obliczyć, że punkt równonocy
wiosennej znajdował się w tym miejscu ekliptyki około roku
12 000 p. n. e.
W podobny sposób E. P a s t o r w swym ciekawym artykule w Die Sterne z r. 1933 pt. "Das Urbild des Sphinx" określa wiek sfinksa, znajdującego się w sąsiedztwie piramidy
Cheopsa. Uważa on, że sfinks w Gizeh odtwarza konstelację
Lwa i Panny- a więc pochodzi z czasów, gdy w tym miejscu
zodiaku znajdował się punkt równonocy wiosennej. Odpowiada
to epoce o kilka tysięcy lat wcześniejszej niż przyjmowanej
w chronologii oficjalnej.
Powodem zachwytu a jednocześnie licznych dyskusji jest
fakt, że Wielka Piramida zbudowana jest z olbrzymich bloków
kamiennych o przeciętnej wadze 15 ton, niekiedy osiągających
wagę 50 ton. W jaki sposób mogli budowniczowie piramidy
podnieść na wysokość 150 prawie metrów tak ciężkie bloki, co
i przy dzisiejszej technice nie byłoby łatwe? Wielka Piramida
mała taką postać,

1
2

)
)

Ahmed Fakhry: "Piramidy", PWN, Warszawa 1965, str. 150.
H. S. B e 11 a my, "The Atlantis Myth", str. 113.
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Cheopsa nie jest jedyną budowlą wzniesioną z tak wielkich bloków. Swiątynia Astarty w Baalbek zbudowana była z bloków
o wadze do 1500 ton! Nic więc dziwnego, że w artykułach na
pograniczu "science fiction" jako twórców tych budowli wymienia się mieszkańców Atlantydy, lub nawet przybyszów z innych planet. Propagatorem tych ostatnich poglądów jest m. in.
słynny astronom amerykański H ar l o w S h a p l e y, tematowi temu poświęcona jest również seria artykułów francuskiego kwartalnika Le Musee Vivant z r. 1966 jak również
w radzieckim miesięcz!1liku Tiechnika Molodzieży - artykuł
A. K a z a n c e w a pt. "Bilety wizytowe z innych planet?"

KRONIKA
Niezwykle interesujące wyniki badań powierzchni Księżyca, dokonane
za pomocą kamer sztucznych satelitów Srebrnego Globu, wysuwają się
w dalszym ciągu na czolo tych informac~, które mogą zainteresować
Czytelników URANII, toteż znaczną część naszej Kroniki poświęcamy
temu tematowi. Niektóre z poniższych informacji są nie tyle powtórzeniem, ile uzupelnieniem podanych w ostatnich numerach naszego pisma.
Dotyczy to również notatki o dziesiątym księżycu Saturna.
(L. Z.)

"Osuwiska" na

Księżycu

Nawiązując do fotografii krateru Kopernik, ukazanych w dwóch poprzednich numerach Uranii (nr 5 - czwarta strona okładki oraz nr 7 '8
na wkładce), warto wspomnieć, że odkryto na nich nowy rodzaj utworów
księżycowej powierzchni, a mianowicie formacje, które utworzyły się
na skutek przemieszczania się ze zboczy górskich w dół dużych ilości
materiałów, z których utworzona jest powierzchnia Księżyca w tym
rejonie.
Mieści się ona w lewej części dolnej fotografii (na ostatniej stronie
numeru majowego), mniej więcej od miejsc oznaczonych tam liczbami
84/1200 i 76/300 do lewej krawędzi fotografii. Niestety, na opublikowanej
w Uranii reprodukcji według :Riśe Hv~zd formacje te są zaledwie widoczne. Znacznie lepiej można je zaobserwować na zdjęciach zamieszczonych w numerze 7/8 Uranii, a jeszcze lepiej oczywiście - na oryginalnych zdjęciach uzyskanych z Lunar Orbitera-2, gdzie natychmiast rzucają się w oczy.
Według niektórych selenologów mogą to być potoki zastygłej lawy,
według innych formacje te utworzyły się na skutek topnienia zalegających w tym rejonie pod powierzchnią Księżyca lodowców. Nie jest
także wykluczone, że są to osuwiska spowodowane erozją termiczną,
lub osuwiska spowodowane trzęsieniami gruntu Księżyca. Na razie jednak prawdziwa natura tych ciekawych formacji nie została ustalona.
Niewątpliwie jest to więc rejon powierzchni Księżyca zasługujący na
szczególną uwagę.
Zastanawiające

jest przy tym, że podobnych formacji na razie nie
skośnych fotografiach powierzchni Księżyca, co może
należą one do rzadkości.

wykryto na innych
wskazywać, że
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Jeszcze 150 nazw

Jeszcze przed kilkunastu laty na ogól powątpiewano w to czy mozbadanie "odwrotnej" strony Księżyca. Z chwilą wysłania
pierwszych aparatów kosmicznych w 1957 r. sytuacja oczywiście się
zmieniła. Nie zdawano sobie jednak wówczas sprawy z tego, że rozwój
kosmonautyki będzie tak szybki. Już w dwa lata bowiem po wysłaniu
przez uczonych radzieckich pierwszego sztucznego księżyca Ziemi wysłali oni w kierunku Księżyca aparat kosmiczny Łunnik III, którego
głównym zadaniem było sfotografowanie "odwrotnej" strony Księżyca
i przesłanie uzyskanych obrazów sposobem radioteleautograficznym na
Ziemię. Na obrazach tych 252 obiekty powierzchni Księżyca było widać
wyraźnie , 190 mniej wyraźnie, 57 bardzo słabo. (Z ilości tej 399 obiektów
znajdowało się na "odwrotnej" stronie Księżyca). Powolana specjalnie
Komisja Akademii Nauk ZSRR nadała nazwy 20 obiektom, a w 1964 r.
dodała jeszcze 60 nazw obiektów znajdujących się na skraju widocznej
z Ziemi części powierzchni Księżyca.
Następne wielkie osiągnięcia w dziedzinie selenografii "odwrotnej"
strony Księżyca również zawdzięczamy uczonym radzieckim. W lipcu
1965 r. wysłali oni aparat kosmiczny Sonda 3, który przeleciał w odległości kilku tysięcy kilometró~ poza Księżycem i uzyskał fotografie jego
"odwrotnej" strony, a następnie uzyskane obrazy przesłał sposobem
radioteleautograficznym na Ziemię. Na obrazach tych rozróżniono około
1000 obiektów, z których najmniejsze miały rozmiary 3 km. Wśród obiektów tych znajdowało się około 600 kraterów o średnicach 5+20 km, około
200 o średnicach 20+50 km, około 40 o średnicach 50+100 km i wreszcie
około 10 o średnicach większych niż 100 km. (Duża część tych kraterów
jest otoczona smugami). Niedawno 150-ciu z nowoodkrytych obiektów
uczeni radzieccy nadali nazwy 1 ). Selenograiiczne współrzędne tych
obiektów wyznaczone zostały z dokładnością ±0°,5.
Obecnie w związku z wysyłaniem coraz liczniejszych sztucznych księ
życów Księżyca nastąpi oczywiście radykalny postęp w dziedzinie badań
ukształtowania "odwrotnej" strony Księżyca.
Na przykład wysłany
w maju obecnego roku amerykański aparat kosmiczny Lunar Orbiter 4
objął obserwacjami 9'r!/o powierzchni Księżyca. Do zbadania pozostanie
nie więcej niż 1,50/o "odwrotnej" strony Księżyca, a uwzględniając wkład
innych aparatów kosmicznych i zjawisko libracji można uważać, że poznana będzie właściwie cała powierzchnia Księżyca.
żliwe będzie
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Inne

wytłumaczenie

natury

głazów

na powierzchni

Księżyca

artykułach na temat pierwszych wyników badań Łuny-9
i Surveyora-1 wyrażałem przypuszczenie, że rozrzucone na powierzchni
Księżyca niewielkie głazy mogą stanowić bryły gruntu wyrzucone z dużych kraterów księżycowych w czasie ich tworzenia się. Nie jest to jednak oczywiście jedyna hipoteza. W literaturze naukowej dotyczącej tej
problematyki można się spotkać z przypuszczeniem, że mogą to być
obiekty utworzone z substancji pokrywającej powierzchnię Księżyca,
która- jak wynika z ostatnich badań -nie ma ani twardej, ani pylistej
struktury, ale strukturę pośrednią. Miały się one utworzyć w czasie
gwałtownych uderzeń w powierzchnię Księżyca meteorytów. Autorzy
tego poglądu wskazują na przykład krateru meteorytowego na Pólwyspie

W moich

'J Patrz notatka " Nowe nazwy na mapie

Księżyca",

Urania 7/8, 1967.
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Arabskim, który został utworzony na terenie piaszczystym, a wokół którego pomimo to rozrzucone są liczne i dość duże głazy. (Nie są one przy
tym utworzone z powstającego w czasie uderzeń meteorytów w piasek
dobrze znanego silica glassu, który tworzy się niezależnie od nich.) W terminologii anglosaskiej głazy te nazywane są "instant rocks".
ANDRZEJ MARKS

Powierzchnia

l{siężyca

jest szara

Wobec tego, że w polu widzenia przed obiektywem radioteleautograficznej kamery obserwacyjnej Surveyora-1 umieszczony został czterobarwny ekran, a przed obiektywem na osi optycznej umieszczane były
w czasie obserwacji przez urządzenie automatyczne filtry optyczne o czterech barwach, możliwe było uzyskanie danych o barwie powierzchni
Księżyca. Z ich opracowania stwierdzono, że powierzchnia Księżyca ma
w zasadzie kolor "szary".
ANDRZEJ MARKS

Ujrzano krater Rangera-S i aparat Surveyor-1

Z amerykańskich sztucznych księżyców Księżyca typu Lunar Orbiter
udało się między innymi uzyskać obrazy ukazujące kraterek wybity
w powierzchni Księżyca przez aparat kosmiczny Ranger-B i ukazujące
spoczywający na powierzchni Księżyca aparat kosmiczny Surveyor-1.
Niewątpliwie stanowi to bardzo poważne osiągnięcie astronomicznej techniki obserwacyjnej.
ANDRZEJ MARKS

Wielka szczelina na odwrotnej stronie

Księżyca

Zadaniem amerykańskiego pojazdu kosmicznego Lunar Orbiter-4 było
sfotografować rejony obu biegunów Księżyca. Jedno z otrzymanych zdjęć
obejmuje okolicę bieguna poludniowego na niewidocznej z Ziemi pólkuli Księżyca, a więc obszar dotychczas całkowicie nieznany (Urania,
1967, nr 2, str. 54). W okolicy tej polożony jest olbrzymi krater, którego
średnica wynosi około 400 km. Przy pólnocnym wale krateru leży wielka
szczelina 1 ), mająca ponad 300 km długości. Należy zaznaczyć, że jest to
pierwsza szczelina odkryta na odwrotnej stronie

Księżyca.

STANISŁAW

"Sowa" na

R . BRZOSTKIEWICZ

Księżycu

otrzymane przy pomocy Rangera-7 obejmują krainę polożoną
na poludnie od krateru Bonpland, która obecnie nosi nazwę M ar e
C o g n i t u m (Morze Poznane). We wnętrzu jednego z mniejszych kraterów leżących w tym rejonie Księżyca (zdjęcie nr 199 wykonane przez
kamerę A) odkryto interesujący utwór w postaci obnażonej skały z trzema szczytami. Wspomniany krater ma zaledwie 235 m średnicy, a jego
głębokość wynosi od 40 do 50 m.
Kształt odkrytej skały przy odrobinie fantazji przypomina głowę sowy
i dlatego astronomowie francuscy nazwali ją sową (l'hibou). Stoki skały
nachylone są średnio pod kątem 70°, co na Księżycu jest zjawiskiem
wyjątkowym (stoki walów górskich kraterów są po wewnętrznej stronie
Zdjęcia

1)

Zdjęcie

na 3 stronie

okładki.
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nachylone średnio pod kątem 25°). Szczyty tej skały wznoszą się ponad
dno krateru od 20 do 30 m, a objętość jednego z nich wynosi około
68 000 m 3 •
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Ciekawe zjawisko przy podporze Surveyora-1
Kamera obserwacyjna amerykańskiego aparatu kosmicznego Surveyor-1, który miękko wylądowal na powierzchni Księżyca, skonstruowana była w ten sposób, że ukazywała ona między innymi wygląd spcr
czywających na powierzchni Księżyca dwóch z trzech jego podpór, przy
czym obrazy jednej z nich były szczególnie wyraźne. Ukazały one, że
podpora wcisnęła się w powierzchnię Księżyca mniej więcej na głębcr
kość cala (około 25,4 mm), a grunt utworzony jest z substancji przypominającej wyglądem zgranulowany piasek, Nieoczekiwanie okazało się,
że urządzenia aparatu kosmicznego odznaczały się nadspodziewaną ży
wotnością i że podjęły one działanie po nocy księżycowej. Otóż na tej
drugiej serii obrazów stwierdzono, iż substancja zalegająca na powierzchni Księżyca w pobliżu podpory jakby bardziej zgranulowała się
w czasie nocy. Natura tego zjawiska (jak zresztą i rodzaju substancji)
nie została jednak na razie wytłumaczona. Wskazuje się tylko, że mogło
ono być spowodowane przyczynami: termicznymi, chemicznymi, elektrycznymi, skraplaniem się śladów atmosfery Księżyca w czasie nocy
księżycowej. (Później urządzenia Surveyora-1 udało się uruchomić jeszcze kilkakrotnie pawet po wielu miesiącach).
ANDRZEJ MARKS

Nowy

księżyc

Saturna

W dniu 2 stycznia obecnego roku Centrala Telegramów Astronomicznych zawiadomiła o odkryciu przez znanego francuskiego astrofizyka
D o 11 f u s a nowego księżyca Saturna. Został on zauważony na fotografii
wykonanej w obserwatorium w Meudon pod Paryżem w dniu 15 grudnia
1966 r. (znajdował się on wtedy we wschodniej elongacji) i na fotografiach wykonanych w dniach 16 i 17 grudnia (kiedy znajdował się w zachodniej elongacji). Satelita ma jasność 14m. Znajduje się on bardzo blisko Saturna gdyż w odległości tylko 318 tys. km (najbliżej z wszystkich
jego księżyców) i wyjątkowo blisko zewnętrznej krawędzi pierścienia
planety, gdyż w odległości zaledwie około 40 tys. km. Udało się go rozróżnić zapewne tylko dlatego, że w grudniu 1966 r. pierścień Saturna
zwrócony był ku Ziemi krawędzią i nie przeszkadzał w obserwacjach
(a jednocześnie intensywnie był badany). W dniu 18 grudnia nowego
satelitę Saturna sfotografował astronom amerykański W ak er we Flagstaff, a 9 stycznia sfotografowano go w obserwatorium na Pic du Mieli.
(Później okazało się, że w dniu 29 października 1966 r. został on czterokrotnie sfotografowany w obserwatorium Mac Donalda ale nikt go wtedy
nie zauważył na kliszach.) Dziesiąty z kolei satelita Saturna ma prawder
podobnie średnicę 300 km i wykonuje jedno okrążenie wokół planety
w 17,975 godzin po orbicie prawie kołowej. Odkrywca proponuje nadanie
mu nazwy Janus.
Warto wspomnieć, że w 1904 r. dziesiątego satelitę Saturna odkrył
amerykański astronom P i ck er i n g i nazwał go Themis, ale ponieważ od tej pory nikt tego satelity nie zauważył, uważa się, że odkrycie
to było spowodowane jakimś złudzeniem.
ANDRZEJ MARKS
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Kometa van Houten
Dr C. J. van H o u t e n i dr I. van H o u t e n- Gr o e n e vel d ow a z Obserwatorium w Lejdzie odkryli nową kometę periodyczną.
Odkrycia dokonano na ośmiu archiwalnych zdjęciach, które były wykonane w dniach 24-26 września 1960 r. przy pomocy kamery Schmidta
o średnicy 48 cali w obserwatorium na M t Palomar. Dr P. H er g e t
z obserwatorium w Cincinnati stwierdził, iż kometa ta okrąża Słońce
raz na 15,7 lat, a przez perihelium przeszla w dniu 29 kwietnia 1961 r.
Wszystkie jednak komety z r. 1961 otrzymały już oznaczenia definitywne
i dlatego kometa van Hauten oznaczona została 1961 X, chociaż przez
perihelium przeszla przed kometą 1961 V. Wiadomo bowiem, że definitywnych oznaczeń już się nie zmienia.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

OBSERWACJE
Fotografia komety Rudnickiego
Znany obserwator i odkrywca komet C h ar l e s E. K e ar n s nadeslal zdjęcie komety Rudnickiego (1966e) wykonane przez niego za pomocą 125-centymetrowego teleskopu szmitowskiego na Palomarze. Jest
to najlepsze z istniejących zdjęć tej komety.
Zdjęcie wykonane było w blaskach zorzy wieczornej w wieczór sylwestrowy 1966 roku. Według czasu uniwersalnego było to l stycznia
1967 roku o 2h29m. Kometa, która kilka dni wcześniej przeszła przez
punkt najbliższy Ziemi (perigeum), była widoczna tuż nad zachodnim
horyzontem. Ekspozycja trwała 5 minut, dłuższa ekspozycja była niemożliwa ze względu na dużą jasność nieba w tym miejscu. Na oryginalnej kliszy widoczny warkocz ma długość 90', tj. około trzech średnic
tarczy Księżyca.
Zdjęcie reprodukujemy na pierwszej stronie okładki.
REDAKCJA

KRONIKA PTMA
Przygotowania do obchodów 500 rocznicy
urodzin Mikołaja Kopernika
Obradujący w Krakowie w dniu 19 kwietnia 1964 roku Walny Zjazd
Delegatów PTMA, inaugurując przygotowania do obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, przypadających w 1973 roku, podjął
następujące uchwały:

że Towarzystwo uważa
za uprawnione i zobowiązane do jak najczynniejszego udziału w pracach przygotowawczych uroczystości dla uczczenia 500-lecia urodzin MIKOLAJA KOPERNIKA w 1973 r. i zobowiązuje Zarząd Główny PTMA
do wystąpienia do właściwych władz w celu zastrzeżenia dla PTMA
miejsca w ogólnopaństwowym komitecie organizacyjnym tych uroczystości.
'

l. "Walny Zjazd Delegatów PTMA stwierdza,

się
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2. Walny Zjazd Delegatów PTMA wyraża pogląd, że najwłaściwszą
i najkonkretniejszą formą uczczenia pamięci założyciela nowoczesnej
astronomii, w roku pięćsetlecia jego urodzin, byłoby otwarcie i przekazanie do użytku co najmniej pięciu Obserwatoriów Ludowych i Planetariów, i apeluje do właściwych Władz Państwowych o poparcie tej ini·
cjatywy a zarazem zobowiązuje Zarząd Główny do podjęcia prac przygotowawczych oraz wystąpienia do Władz, bez wyczekiwania na organizację i powolanie ogólnopolskiego komitetu obchodów tej uroczystości.
3. Walny Zjazd Delegatów PTMA stwierdza, że FROMBORK, miejsce
twórczej pracy Mikołaja Kopernika, powinien być uwzględniony na
pierwszym miejscu, jako obiekt turystyki kulturalno-historycznej na
tzw. "trasie Kopernika". Walny Zjazd Delegatów PTMA zobowiązuje
Zarząd Główny do wystąpienia do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki w celu uzyskania tego uznania i w ślad odpowiednich kredytów na inwestycje rekonstrukcyjne we FROMBORKU z budżetu
GKKF, niezależnie od innych kredytów. PTMA zgłasza aktywny udział
w pracach nad odbudową FROMBORKA".
W nawiązaniu do powyższej uchwały, z kronikarskiego obowiązku
podać należy w układzie chronologicznym ważniejsze daty i fakty z przebiegu dotychczasowych przygotowań do obchodów wspomnianej rocznicy.
W kwietniu 1964 roku przy Komitecie Historii Nauki i Techniki powolano zespól do oceny prac Kopernikańskich pod przewodnictwem
prof. dr Jerzego Bukowskiego, a w dniu 17 maja 1964 roku odbyło się
w Warszawie pierwsze zebranie zespołu kopernikańskiego przy Komitecie Naukowym Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, działającego
pod patronatem Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
Z kolei w dniu 13 czerwca 1965 roku, Zarząd Główny PTMA powolał
komisję d/s budowy Ludowych Obserwatoriów Astronomicznych i Planetariów, pod przewodnictwem mgr inż. Edwarda Szeligiewicza, w skład
której weszli: Adam Giedrys (Szczecinek), doc. dr Roman Janiczek (Czę
stochowa), mgr Edward Kowal (Łódź), inż. arch. Eugeniusz Maciejewski
(Gdynia), dr Norbert Ramer (Kraków), mgr inż. Aleksander Szafkawski
(Wrocław), Jerzy Ulanowicz (Ostrowiec Swiętokrzyski), dr Andrzej Woszczyk (Toruń). Komisja opracowała generalne założenia projektowe akcji
budowy LOAiP i w trakcie swoich dotychczasowych prac opiniowala
i opiniuje wnioski i projekty budowy LOAiP zgłaszane przez Oddziały
Towarzystwa (np. Gdynia, Kraków-Niepołomice, Toruń, Wroclaw, Poznań, Szczecinek i in.) bądź bezpośrednio przez władze terenowe, jak
np. Prezydium MRN w Pulawach, które zglosilo chęć adaptacji byłej
wieży wodnej na Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. Wymienić tu
należy również prace Częstochowskiego Oddziału PTMA, który nakładem
dużych sil i środków, w czynie społecznym odbudowuje Obserwatorium
Astronomiczne w Parku Staszica w Częstochowie. Placówka ta już w roku
bieżącym oddana zostanie do eksploatacji, zaspakajając tym samym potrzeby licznej rzeszy obserwatorów, w tym młodzieży szkolnej. Również
w latach 1964-1965 Oddział we Fromborku, przy stalej współpracy
z władzami, doprowadził do zakończenia prac konserwatorskich tzw.
"wieży wodnej", urządzając w niej siedzibę Oddziału oraz dostrzegalnię,
która szczególnie w sezonie letnim cieszy się dużą frekwencją przyjezdnych i turystów. Wspomnieć należy również o kontynuowaniu prac
komisji LOAiP Oddziału Krakowskiego, która zabiega o adaptację byłego
fortu na Krzemionkach w Krakowie na ośrodek kosmiczny.
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W dniu 14 października 1965 roku Zarząd Główny PTMA wykonując
WZD zlożyl w Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu i w Komitecie Astronomii Polskiej Akademii Nauk memoriał
w sprawie obchodów 500 rocznicy urodzin M. Kopernika, proponując
i wskazując szereg inicjatyw społecznych, godnych poparcia a zmierzających do uczczenia pamięci twórcy nowoczesnej astronomii, jak również
popularyzacji nauki o Wszechświecie w szerokich kręgach naszego spo-·
łeczeństwa. Celowi temu ma służyć przede wszystkim odpowiednio zaprojektowana i zlokalizowana sieć placówek oświatowych PTMA w formie małych obserwatoriów astronomicznych, dostrzegalni i planetariów,
stanowiących trwały pomnik pamięci o dziele wielkiego astronoma i krzewiących wiedzę o Wszechświecie na użytek współcześnie żyjących i przyszłych pokoleń. Realizacja tych idei zawartych w przedłożonym Władzom
memoriale, stanowi główną troskę Towarzystwa w okresie poprzedzającym datę 500 rocznicy.
Wiosną 1966 roku do akcji przygotowań do obchodów wielkiej rocznicy
włączyła się młodzież zrzeszona w Związku Harcerstwa Polskiego. Na
rozkaz Naczelnika ZHP hm. Wiktora Kineckiego, który został wydany
dnia 30 marca 1966 r., do pracy przystąpiły drużyny harcerek i harcerzy
szkól zawodowych z wszystkich Komend Chorągwi ZHP w kraju, inicjując długofalową akcję pod kryptonimem "Operacja 1001- Frombork".
W sierpniu 1966 r. został przeprowadzony harcerski zwiad terenu we
Fromborku i przy współpracy z władzami powołano Harcerską Radę
na rzecz odbudowy i rozwoju Fromborka. Młodzież harcerska ma ambicję
odbudować własnymi rękoma miasto, w którym żył i pracowal Mikołaj
Kopernik i gdzie u schyłku jego dni ujrzało światło dzieło jego życia
"O obrotach ... " W harcerskiej akcji obozowej 1967 roku, przy odbudowie
Fromborka uczestniczy około 5000 młodzieży z całej Polski. Równocześnie
z podjętymi pracami budowlano-instalacyjno-montażowymi i konserwatorskimi, we wszystkich drużynach harcerskich i zuchowych prowadzona
jest zbiórka pieniężna na fundusz odbudowy Fromborka.
Towarzystwo nasze nawiązało współpracę z Główną Kwaterą Harcerstwa - Sztabem "Operacji 1001 - Frombork", stając w szeregu tych
wszystkich przyjaciół i sympatyków ruchu, którzy swą radą i pomocą
chcą całym sercem służyć realizacji zadań podjętych przez harcerską
młodzież, w społecznej służbie dla Narodu i Kraju.
O wielkiej popularności i czci dla imienia Kopernika świadczy również inna impreza zrealizowana przez spółdzielczość w skali ogólnokrajowej. Pod patronatem z-cy przewodniczącego Rady Państwa i Rektora
UJ prof. dr M. Klimaszewskiego, z inicjatywy Krajowego Związku Spół
dzielni Transportu, TRZZ, PZM i Podkarpackiego Automobilklubu, wystartował z Krakowa w dniu 21 czerwca 1966 r. pierwszy spółdzielczy
rajd motorowy - szlakiem Kopernika - złożony z 98 sztafet. Trasa
czteroetapowego rajdu wiodla z Krakowa przez Koperniki na opolszczyźnie, Toruń i Olsztyn do Fromborka, gdzie miało miejsce uroczyste zakończenie w dniu 25 czerwca 1966 r. Rajd motorowy byl jedną z wielu
imprez poprzedzających obchody 500 rocznicy i będzie kontynuowany
w latach następnych do 1973 roku.
W podejmowaniu i realizacji wielu cennych inicjatyw na rzecz uczczenia doniosłej rocznicy, od zarania podjęcia przygotowań, przodują przy
poparciu lokalnych władz ośrodki naukowe i organizacje społeczne
w Toruniu, Krakowie i Olsztynie, z których na wyróżnienie zasługują:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Touchwalę
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warzystwa Przyrodników im. M. Kopernika w Krakowie, Zarząd TRZZ
w Krakowie, Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie i in.
Nasze Towarzystwo czując się zobowiązane i uprawnione do jak najszerszego udziału w pracach przygotowawczych obchodów 500 rocznicy,
stara się uczestniczyć we wszystkich tych inicjatywach, których ranga
i społecznie użyteczny charakter ma priorytetowe znaczenie w upamięt
nieniu dzieła i myśli naszego wielkiego rodaka, a które równocześnie
służą upowszechnieniu wiedzy astronomicznej w naszym społeczeństwie.
Działając na miarę sil i środków, Oddziały PTMA są inicjatorami
wielu pożytecznych prac w tym zakresie, podejmując nawet społecznym
wysiłkiem miejscowego aktywu tak trudne zadania, jak projektowanie
i budowa własnych dostrzegalni, stacji obserwacyjnych i planetariów.
Dzięki temu społecznemu zaangażowaniu członków Oddziałów, powstały już w latach ubiegłych lub są w budowie własne placówki PTMA.
jak np. Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie, Stacja Astronomiczna w Opolu, Stacja Astronomiczna w Nicpolornicach k/Krakowa,
Stacja Astronomiczna we Wrocławiu, Dostrzegalnia w Gdyni, Dostrzegalnia we Fromborku i in.
Planuje się budowę względnie adaptację istniejących budynków,
np. planetarium we Wrocławiu, LOAiP w Toruniu, LOAiP w Gdyni,
Stacji Astronomicznej w Pulawach, Dostrzegalni PTMA w Jeleniej
Górze, rozbudowę Stacji Astronomicznej w Szczecinku, zakończenie budowy drugiego pawilonu Stacji w Niepołomicach, adaptację fortu na
Krzemionkach w Krakowie na ośrodek kosmiczny itp.
W 1966 roku decyzją Prezesa Rady Ministrów powolana została Komisja dla przygotowania 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
w składzie: przewodniczący prof. J. Groszkawski - prezes PAN, z-ca
przewodniczącego Z. Januszka, przew. Kom. Flanowania Rady Min., z-ca
przewodniczącego prof. W. Lukasiewicz, rektor UMK w Toruniu, sekretarz prof. J. Bukowski, przew. Kom. Historii Nauki i Techniki P AN,
sekretarz M. Dobrowolski, sekretarz Kom. Obchodów Tysiąclecia OK FJN,
członek prof. T. Cieślak, z-ca sekretarza I Wydziału PAN, członek M. Gotowiec, przewodniczący Prezydium WRN w Olsztynie, członek prof.
H. Jabłoński, minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, członek
prof. M. Klimaszewski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek
prof. T. Kotarbiński, członek prof. W. Nowacki, Sekretarz Naukowy
PAN, członek prof. St. Piotrowski, z-ca sekretarza III Wydz. PAN, W. Reczek, przewodniczący GKKFiT, A. Szmidt, przewodniczący Prezydium
WRN w Bydgoszczy, A. Werblan, kier. Wydz. Nauki KC PZPR, amb.
S. Wierblowski, przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO.
Komisja opracowała projekt obchodów i w początku 1967 roku Rada
Ministrów podjęła uchwalę w sprawie obchodów 500 rocznicy, których
program w ogólnym zarysie sprowadza się do następujących kluczowych
punktów jubileuszowych uroczystości:
- w lutym 1973 r. w Toruniu odbędzie się uroczysta inauguracja Roku
Kopernikowskiego w Polsce,
- następnie w Krakowie zbierze się na uroczystym posiedzeniu plenarnym Polska Akademia Nauk i otwarta zostanie ekspozycja bogatych kopernikanów posiadanych przez Uniwersytet Jagielloński,
- w sierpniu 1973 roku spodziewane jest odbycie przypadającej na
ten rok sesji Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Warszawie,
- we wrześniu 1973 roku planuje się zorganizowanie w Toruniu Mię
dzynarodowego Kongresu Kopernikańskiego.
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Obchody zamknie uroczysta inauguracja roku akademickiego na UMK,
z przekazaniem uniwersytetowi im. M. Kopernika w Toruniu
nowych gmachów uczelni.
Z okazji rocznicy przygotowuje się również liczne przedsięwzięcia
edytorskie, m. in. do 1973 r. ukażą się zebrane w 4-5 tomach " Prace
wszystkie" M. Kopernika, kilkunastatomowe "Studia kopernikańskie'' itp.
PTMA inicjuje wydanie popularnej encyklopedii astronomicznej przez
"Wiedzę Powszechną" i innych tytułów mogących służyć upowszechnianiu wiedzy astronomicznej.
Uchwała Rady Ministrów przewiduje również szereg inwestycji, jak
np. konserwacja zabytków Starego Miasta w Toruniu, budowa nowych
gmachów UMK, zorganizowanie Muzeum Epoki Kopernika. GKKFiT ma
zagospodarować nowy kopernikański szlak turystyczny, wiodący przez
Toruń, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Frombork, Malbork, Chełmno. Komisja przygotowuje również propozycje zorganizowania obchodów kopernikańskich w skali światowej. Zostaną one przedstawione na sesji
Międzynarodowego
Kongresu Historii Nauki, która ma się odbyć
w 1968 r. w Paryżu. Również w odpowiednim czasie Polski Komitet
do Spraw UNESCO wystąpi oficjalnie o ogłoszenie 1973 roku międzyna
rodowym rokiem kopernikańskim.
Dzięki uchwale Rady Ministrów zostały stworzone podstawy do intensyfikacji prac już podjętych i planowanych w przyszłości do realizacji,
które z uwagi na ogólnoświatowy charakter obchodów 500 rocznicy urodzin naszego wielkiego astronoma, muszą być w centrum uwagi całego
naszego społeczeństwa a w szczególności wszystkich instancji i członków
Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
połączona

TADEUSZ GRZESLO

NOWOSCI WYDAWNICZE
Paul Ahnert ASTRONOMISCH-CIIRONOLOGISCHE TAFELN
FUR SONNE, MOND UND PLANETEN (Tablice astronomiczno-chronologiczne dla Slońca, Księżyca i planet). Wydawca: Johann Ambrosius
Barth- Verlag, Lipsk 1965 (wydanie trzecie, rozszerzone). Cena 33,05 DM.
Książka zawiera cztery zasadnicze działy: l Tablice Słońca i planet,
2 - Tablice Księżyca i zaćmień, 3 - Tablice syzygiów, 4 - Tablice przeliczeniowe dla zamiany współrzędnych ekliptycznych na równikowe.
Całość opracowana jest w formie zestawień tablicowych, umożliwia
jących za pomocą dwóch działań: dodawania i odejmowania oraz w niektórych przypadkach interpolacji lub odczytywania wykresów - obliczanie położeń Słońca, Księżyca i planet (z wyjątkiem Plutona i planetoid) z dokładnością ±0,1 o dla Słońca i Księżyca. a z dokładnością ±0,3°
dla planet. Chwile syzygiów (tj. nowiu i pełni Księżyca) oraz czasy
zaćmień można obliczyć z dokładnością ±0,2h.
Współrzędne geograficzne pasa całkowilego zaćmienia Słońca można
wyznaczyć z dokładnością ±7°, tj. ok. 500 km.

Zjawiska

ujęte

tablicami

okresy:
od r. - 3000 do r. 2499
-1500
2499
-1503
2409

obejmują następujące

położenia Słońca i Księżyca
położenia planet
określanie syzygiów
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Ponadto znajdują się tablice, umożliwiające obliczenie (za pomocą
jedynie dodawania) chwil czterech głównych faz Księżyca dla okresu
od I do XXIII stulecia n. e. z dokładnością ±1 godziny.
Reasumując: omówioną książką powinni się zainteresować ci, którzy
zajmują się sprawami chronologii, tzn. datowaniem zdarzeń historycznych w oparciu o zjawiska astronomiczne w naszym układzie słonecz
nym, a także ci spośród miłośników astronomii, którzy chcieliby pójść
"śladami" Le Verriera i z ołówkiem w ręku sprawdzić "rozkład jazdy"
planet.
ALFRED KUCIA

TO I OWO
Kilka uwag o kamerze Schmidta i o jej twórcy
Przyrząd zwany kamerą Schmidta znany jest chyba każdemu milośni
kowi astronomii. Jest to teleskop specjalnej konstrukcji, dający ostre
obrazy przy dużym polu widzenia, dochodzącym do 25°. System Schmidta
umożliwia osiągnięcie bardzo dużej siły światła, dochodzącej do l: l a nawet l : 0,6. Kamera Schmidta jest niezbędnym przyrządem astronomicznym w każdym większym obserwatorium astronomicznym.
Nazwa "kamera Schmidta" jest na tyle znana na całym świecie, że
pomijane jest zupełnie imię twórcy tego najbardziej rewolucyjnego odkrycia w dziedzinie optyki instrumentalnej od kilkudziesięciu lat.
Może jednak nie wszyscy wiemy, że Bernhard Schmidt był z pochodzenia Estończykiem. Urodził się w Estonii - obecnie Estońska Socjalistyczna Republika Rad - we wsi Lounakiila na niewielkiej wyspie
Naissaar, leżącej w Zatoce Fińskiej około 20 km od stolicy Estonii, Tallina.
Na wyspie zachował się dom, w którym urodził się i spędził młode
lata ten znakomity, światowej sławy optyk. l października 1961 roku we
wsi Lounaki.ila odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
umieszczonej na ścianie domu, w którym urodził się Bernhard Schmidt.
W uroczystości wzięło udziału oprócz władz miejscowych oraz przedstawicieli Estońskiego Oddziału Wszechzwiązkowego Zjednoczenia Astronqmii i Geodezji - również około 60 krewnych znakomitego optyka.
Na mogile rodziców Bernharda Schmidta, którzy są pochowani na
naissaarskim cmentarzu, złożono wieńce kwiatów.

Wg Tlihetorni Kalender 1963.
ŁUCJA SZYMAŃSKA

KALENDARZYK HISTORYCZNY
25

września

1944 r.

urodził się

Olaus Romer

O l a u s Rom er urodził się w miejscowości Aarhuus, położonej
w pólnocnej Jutlandii (Dania). Zdolnościami swymi zwrócił uwagę Je a n
P i car d a (1620-1682), który w r. 1671 zwiedzał pozostałości po słyn
nym U raniborgu (obserwatorium Ty c h o n a Brah e). Za jego to wła
śnie namową Romer udał się w r. 1672 do Paryża, gdzie został mianowany członkiem Akademii Nauk. W r. 1681 opuścił jednak Francję, ponieważ został powołany przez króla duńskiego C h r y s t i j a n a V do o b-
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katedry matematyki w Kopenhadze. Pracami swymi na polu astronomii uświetnił imię tamtejszego obserwatorium, założonego jeszcze
w r. 1632 przez L o n g o m o n t a n u s a (1562-1647). Zmarł 23 września
1710 r. w Kopenhadze.
W r. 1675, a więc jeszcze w czasie pobytu w Paryżu, dokonał Romer
wielkiego odkrycia. Stwierdził mianowicie, iż światło potrzebuje około
8 minut na przebycie odległości dzielącej Ziemię od Słońca. Był to rezultat obserwacji zaćmień księżyców Jowisza, które w okresie nieco dłuż
szym niż rok na przemian przyspieszają się lub opóźniają. Miało to dla
astronomii doniosłe znaczenie, ponieważ uczeni starożytni i średnio
wieczni twierdzili, że prędkość światła jest nieskończenie wielka. Odkrycie dokonane przez Romera było opublikowane w Journal des Savans
(Paryż, 1676), lecz początkowo spotkało się z ostrą krytyką. Przeciwnikiem
tej teorii był nawet słynny G i o v a n n i D o m e n i c o C a s s i n i
(1625-1712).

Romer jest również wynalazcą kola południkowego, służącego do obserwacji momentu przejścia gwiazdy w jej dziennym ruchu przez połud
nik. W ulepszonej postaci instrument ten służy astronomom także obecnie do wyznaczania deklinacji gwiazd. Niestety, długoletnie obserwacje
Romera wykonane prototypem kola południkowego spłonęły podczas
pożaru obserwatorium. Jedynie obserwacje z trzech dni zdołał uratować
jego pomocnik, a później następca P e t er H o r re b o w (1679-1764).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI

WRZESIEŃ

1967

Warunki widoczności M e r k u r e g o są w tym miesiącu
niekorzystne, zachodzi niedługo po zachodzie Słońca i jest
praktycznie niewidoczny. Natomiast W e n u s, po swoim kolejnym złączeniu ze Słońcem, zaczyna znowu być widoczna, tym
razem jako Gwiazda Poranna; wschodzi coraz wcześniej przed
Słońcem i w ciągu miesiąca blask jej stopniowo jaśnieje od
-3.3 do -4.3 wielkości gwiazdowej.
M a r s stale oddala się od Ziemi i jego blask słabnie; widoczny jest jeszcze wieczorem jako czerwona gwiazda około + 0.6
wielkości na granicy gwiazdozbiorów Skorpiona i Wężownika.
W tej samej okolicy nieba co Mars świeci Antares, czerwona
gwiazda pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona, Mars
świeci jednak nieco jaśniej niż gwiazda. W razie wątpliwości,
które ciało niebieskie jest gwiazdą, a które planetą, wystarczy
spojrzenie przez lunetę: patrząc na Marsa ujrzymy tarczkę planety, podczas gdy gwiazda pozostanie ostro błyszczącym
punktem.
Po złączeniu ze Słońcem widoczny jest już także J o w i s z;
wschodzi nad ranem i świeci jak gwiazda -1.3 wielkości
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w gwiazdozbiorze Lwa. Tylko S a t urn widoczny jest przez
całą noc jako gwiazda około + 0.6 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba. Pozostałe planety przebywają na
niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Na wrześniowym niebie widoczne są także dwie planetoidy
około 11 wielkości gwiazdowej : U r a n i a na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika (widoczna przez całą noc) i D e mb o w ska, jedna z kilku planetoid noszących nazwy polskiego
pochodzenia, widoczna nad ranem w gwiazdozbiorze Byka. Dla
odnalezienia planetek musimy jednak użyć większych lunet.
to

l d8h56m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
początek 1525 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
3dlh Zlączenie Jowisza z Księżycem.
4 lh Wenus znajdzie się w odległości 10° na południe od Regulusa,

gwiazdy pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.
6d4h Merkury w bliskim złączeniu z Uranem.
9d10h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem. Wieczorem nad
zachodnim horyzontem obserwujemy piękną konfigurację czerwonego
Marsa z sierpem Księżyca. O 22h Mars znajdzie się w bliskim złączeniu
z Księżycem, przy czym zakrycie Marsa przez tarczę Księżyca widoczne
będzie na Antarktydzie.
10d13h Bliskie zlączenie Księżyca z Antaresem, czerwoną gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona. W pólnocnej części Azji
widoczne będzie zakrycie Antaresa przez tarczę Księżyca.
13d24h Pluton w złączeniu ze Słońcem.
18dllh Zlączenie Urana ze Słońcem. O 21h Wenus nieruchoma w rektascensji.
20dlh Bliskie zlączenie Saturna z Księżycem. Zakrycie Saturna przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Grenlandii i Islandii.
23d8h Zlączenie Marsa z Antaresem w odległości około 3°. Planetę
i gwiazdę odznajdziemy wieczorem nad zachodnim horyzontem blisko
siebie na niebie. O 18h3Bm Słońce wstępuje w znak Wagi; mamy początek
jesieni astronomicznej na półkuli północnej.
24d22h Merkury z bliskim lecz niewidocznym złączeniu ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny.
26d03hgm obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc
ten zniknie w cieniu planety blisko lewego brzegu jej tarczy (patrząc
przez lunetę odwracającą).
27d Nad ranem na tle tarczy Jowisza przechodzi jego l księżyc. Koniec przejścia obserwujemy o 3h29m; księżyc ten niewidoczny na tle tarczy
planety ukaże się z prawej strony tarczy (w lunecie odwracającej).
28dl5h24m Już po raz drugi w tym miesiącu heliografiezna długość
środka tarczy Słońca wynosi 0°; rozpoczyna się 1526 rotacja Słońca wg
numeracji Carringtona.
30d Wieczorem Księżyc znajdzie się kolejno w niewidocznym złącze
niu z dwiema planetami: o 21h z Jowiszem i o 22h z Wenus.
Minima Algola (~ Perseusza): wrzesień 4d5h20m, 7d2h5m, 9d22h55m,
24d6h55ID, 27d3h40m, 30dQh35m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.
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9 1
l

h

28 7
4 13

33!0
29.4
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Wrzesień

1967 r.

PLANETY I PLANETOIDY

l h czasu
środk.-europ.

Data
1967

l

Warszawa

l h czasu
środk.-europ.

VIII 29
IX 8
18
28

MERKURY
hm
o

+

lO 46

5 04
6 12
7 12
7 54

9.6
+ 1.8
~ 5.6
-12.1

1151
12 48
13 39

hm

hm

18 45
18 28
18 07
17 44

lO 20

zachodzi zaraz po Słońcu. Praktycznie niewidoczny.

WENUS
hm

15 18
15 44
16 12
16 41

-19.8
-21.4
-22.8
-23.9

wielkości.

-4

JOWISZ

1217
12 15
12 13
12 10

20 34
2010
19 48
19 31

Widoczny jeszcze wie~zorem na
granicy gwiazdozbiorów Skorpiona i Węzownika (około +0.8 wielk.
gwiazd.).

9
9
9
9

30
39
47
55

+15.5
+t4.8
+14.1
+13.5

o46

O42
O 36

l

+2.1 119 43
+1.6
18 22
+o.9
1101

URAN

l

8 07
5 40
611

Widoczny przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba (+0.6 wielk. gwiazd.).

l.

"'
h

a

l

11 37
1142
1147

l

15 19.2
15 20.8
15 23.0

o

l

-16 33 1
-1640
-16 49

l wpołudniku

16 23
15 05
13 49

l

-225
-3 06
-3 53
-4 37
-511

Około 10.6 wielk.
na całą noc na

19 00
17 44
1 16 27

6 30
518
4 07

l

(J.

a

h

m

s

11 45 47
11 48 28
11 51 11

l_!!lołudnik_!!_

o 30
23 30
22 49
22 02
2116

gwiazd. Widoczgranicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika. Opozycja 8 września.

h

o

+17 27~9
+1711.0
+16 57.2

Niewidoczny.

PLANETOIDA 30 URANIA

l

l

PLUTON
h m

Niewidoczny.

23 16.0
23 07.2
22 58.0
22 49.7
22 43.7

+3.2
+2.7
+2.2

Niewidoczny.

NEPTUN
m

18 Ol
17 27
16 51
16 16

3 15
2 50
2 22
l 55

Widoczny nad ranem jako gwiazda -1.3 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.

SATURN

V111291
IX 18
X 8

17 33
16 45
16 08
15 42

Widoczna rankiem nad wschodnim
horyzontem jako jasna gwiazda

MARS

V11129
IX 8
18
28

hm

5 23
411
3 10
2 31

9 59
9 50
9 56
około

V11128
IX 7
17
27
X 7

Warszawa

--~-~--a·--ilw-sch-.'l'z_a_ch.- 1 -~-~ --o--,1·_w
_s_c_h·. -,.1-z_a_c_h-. 1

hm

V11130
IX 19
X 9

l

l

m

12 41
11 35
10 19

PLANETOIDA 349 DEMBOWSKA

4 38.5
4 48.6
4 57.1
5 03.4
5 07.4

+2440
+25 26
+2619
+2653
+27 34

5 44
5 16
4 52
4 19
3 43

Około 11.3 wielk. gwiazd. Widoczna nad ranem w gwiazdozbiorze
Byka.

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku
nocy okolicv nieba według podanych wyzej współrzędnych (epol{a 1950.0).

l
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!

ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET

Data

w e n u s

l

Słońca

od

1967

j.

VIII 30
IX 9
19
29
X 9

0.728
0.727
0.726
0.725
0.723

M ar s

od Ziemi

a. mln km j.

108.9
108.8
108.6
108.4
108.2

a.

l

od

mlnkm j.

0.286
0.300
0.337
0.392
0.457

42.8
44.8
50.5
58.7
68.4

Słońca

od Ziemi

a. mln km j.

1.442
1.431
1.421
1.412
1.404

215.7
214.1
212.6
211.2
210.0

a.

mln km

1.282
1.338
1.393
1.447
1.499

191.8
200.2
208.4
216.4
224.2

DANE DLA OBSERWATOROW SLOIQ'CA
(na 13h. czasu lrodk .-europ.)

Data

p

1967

Bo

l Data
1967 l

Lo

p

l

Bo

Lo
l

IX l
3
5
7
9
11

13
15

o

o

o

+21.08
+21.58
+22.05
+22.50
+22.94
+23.34
+23.72
+24.08

+7.20
+7.22
+7.24
+7.25
+7.25
+7.24
+7.22
+7.19

357.74
331.32
304.91
278.50
252.09
225.68
199.27
172.87

o

IX 17
19
21
23
25
27
29

.

l

+24.42
+24.72
25.01
+25.26
+25.50
25.70
+25.88
+26.02

o

o

+7.17
+7.13
+7.08
+7.02
+6.95
+6.88
+6.80
+6.70

146.46
120.06
93.66
67.26
40.87
14.47
348.08
321.69

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

Bno Ln -

heliografiezna

szerokość

i

długość

środka

wierzchołka

tarczy .

-

CONTENTS

CO~EPlKAHHE

K. Rudnicki - Of comets - sentimentally.
G. Sitarski - How do we compute
the orbit of Comet Rudnicki.
M. Kamieński - Orientation and age
of the Great Cheops Pyramid in Gizeh.
Chronicie: "Landslldes" on Moon Still 150 names - Another explanatlon
of the nature of rocks on the surface of
Moon - The surface of Moon is gray The erater of Ranger-B and the Sttrveyor-1 apparatus were seen - A great
gap on the reverse side of Moon - An
"owi" on Moon - An interesting event
at the support of Surveyor-1 New
moon of Saturn - Van Houten's comet.
Observatlons.
PTMA Chronicie.
Editorial news.
This and that.
mstorical Calendar.
Astronomical Calendar.

K. PYAHI~KII - O KOMeTax ceHTMMenTanbHO.
r. CnTapCKil - KaK Mbl Bbl'łlc!CnJlnli
op6nTy KOMeTbi PYAHID..\KOro.
M. KaMeHbCKJf
OpueHTifPOBKa
li AaBHOCTb ImpaMHAbi X:wrrca B rM3eX.
XponuKa:

"Ononb3HJ<C' Ha Jiyne -

El.l..le 150 Ha3BaHMił - ,l(pyroe o6'bRCHeHIIC rrpnpOAbi BanyHOB Ha IlOBepXHOCTH
JiyHbi - IIosepxHOCTb JiyHbi cepaR KpaTep
"PeiiHA)I{epa-8" H crryTHIIK
"Cypseep-I" yBMAeHhi
BonhiiiaR
l.l..lenb Ha 06paTHOii CTOpOHe JlyHhi "Cosa" Ha JiyHe - HHTepecHoe asneHMe y onophi "Cypseepa-1" - HOBbiH
crryTHMK CaTypHa -KoMeTa BaHxoyTeu.
Ha6niOAeHiłJI,

XpOHIIK8 06l.l..leCTB8 (PTMA).
H3AaTenLCKJre nosocTu.
To u ce.
HCTOpH'IeCKiłił KaneHAapL,
ACTPOHOMI<'IeCKlłH KaJieHA8pL,
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Komunikat
Administracja Zarządu Głównego PTM/1 prosi uprzejmie Człon
ków Towarzystwa i prenumeratorów URANII, zalegających z opłatą
skladek członkowskich i prenumeraty, o uregulowanie należności
w możliwie krótkim terminie, na konto PKO I OM w Krakowie
nr 4-9-5227. Równocześnie informujemy, że posiadamy w dalszym
ciągu do sprzedaży archiwalne roczniki i pojedyncze egzemplarze
URANII z lat ubiegłych, których wykaz zamieściliśmy w numerze
majowym 1967 roku.
Ku p i ę dobre zwierciadło sferyczne (/) 10 cm lub 15 cm, oraz
eliptyczne.

zwierciadełko

Zgłoszenia:

Brunon Komarek, Opole 7, Plac

Różyckiego

l.

ADRESY ODDZIALÓW PTMA
Podlaska - Paw. Dom Kultury.
Białystolt Kilińskiego l, Zakład Fizyki AM, te l. 55-91, w. 61.
Chorzów - Sląskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.
Chorzów I, skr. poczt. 10, teł. 301-49.
Cz<;stochowa - ul. Głogiera 17/12.
Dąbrowa Górnicza Okrzei 15 (Z. Piaskowska). Sekr.: czw. godz. 19-20.
Frombork Wieża
Wodna. Pokazy
i sekr.: godz. 16-13.
Gdańsk-Oliwa Sambora V.
Gdynia - Mickiewicza 5/4.
Gliwice - Marcina Strzody 2 (gmach
Biura Projektów Przemysłu Węglo
wego), sekr.: czw. 17-19. Pokazy
nieba: J. Kasza, Ruda Sląslm l,
Obrońców Wołgogradu 32, teł. Zabrze 33-01 w. 155.
Jelenia Góra Obrońców Pokoju 10
(Szkoła
Rzemiosł
Budowlanych)_
Sekr.: 8-15, pokazy nieba: p on.
(M.
Tumidalski).
Pokazy
nieba
w Cieplicach l Maja 125 (A. Neumann).
Katowice - Szopena 8/3 (C. Janiszewski)
Kraków Solskiego 30/8, teł. 538-92.
Sekr., bibl. i klub "Kosmos" - pon.
i pt. 17-21. Odczyty pan. o 18.
Sta2ja Astr. w Niepołomicach przy
Szk. Podst. nr l (W. Sobieszczański).
Krosno n/Wisłokiem - Nowotki 1 Ip.
(J. Winiarski).
Biała

Lublin - Nowotki 8, p. 18, UMCS.
Lódź Traugutta 18, p. 412, teł. 25o-02.
Sekr.: śr. g. 18-20.
Nowy Sącz - Jagiellońska 50a, teł. 80-52.
Selu.: p on., śr., pt., 16-20.
Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p., teł.
24-74 (W. Radziwinowicz).
Opole - Strzelców Bytomskich 3. WDK,
p, 45, sekr.: g. 16-18. Stacja Astron.,
MDK, taras, .pokazy nieba wt. i pt.
od zmierzchu do g. 21.
Ostrowiec Swiętokrzyski - Al. l Maja
II p. (Zakł. Dom Kultury).
Oświęcim
WL Jagielly 12. Pokazy
nieba: T. Szufa, Młyńska 7.
Poznait - Stary Rynek 9/10. Sekr.: wt.,
czw., g. 17-19.
Radom - Żeromskiego 75 p. 224.
Szczecin - Al. Piastów 19, p. 206 (Katedra Fizyki Politechniki Szczeciń
skiej), teł. 470-91, w. 276.
Szczecinek T. Kościuszki 10/3, teł.
25-86.
Tot•uń Kopernika 42, teł. 28-46; sekr.
i bib!.: pon., śr. i pt. 18-20; "Wie-

czory astronomiczne" -

pon. 18.

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekr.:
pon., śr., pt., 18-21. Bib!.: śr. "Wieczory astronomiczne": pt. 19.30.
Wrocław Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów), teł. 347-32. Sekr.: 9-11
oraz 18-19.

Rada Redakcyjna: S. Piotrowski (przewodn.), L. Cichowicz, R. Janiczek, J. Mergentaler, K. Rudnicki, E. Rybka, w. Zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler, (red. nacz.),
K. Ziałkawski (sekr. red.), J. Piasecka (red. techn.), M. Bielicki, T. Jarzębowski,
J. Kubikowski, J. Masłowski, J. Mietelski, M. Pańków, A. Piaskowski, S. Ruciński,
K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, AL Ujazdowskie 4. Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny,
Kraków, Solskiego 30/8, telefon: 538-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227. Warunki prenumeraty: roczna - 72 zl, dla członków PTMA w ramach składki 60 zl, pólroczna36· zł, cena l egz.- 6 zl. Sprzedaje się pojedyncze zeszyty i roczniki z lat ubiegłych
w cenie: 2 zł - l egz. z r. 1922-30, 1946-61 ;· 3 zł - l egz. z r. 1962-63; 6 zl - od
r. 1964, plus koszta ew. wysyłki
Druk: Krakowska Drukamia Prasowa, Kraków, ul. Wielapole l Nakład 3000 egz. R-51

Zam. 1437/67

Zdj«:cie okolicy poludniowego bieguna Księżyca na jego "odwrotnej" stronie, otrzymane
przy pomocy amerykańskiego pojazdu kosmicznego Lunar Orbtter-4. Widoczna wielka
szczelina długości ponad 300 km (do artykułu na str. 243)
Czwarta stron a okładki: Kometa Rudnickiego. Fot.: Charles E. Kearns za pomocą 125 cm
teleskopu szmitowskiego na Palomarze (do artykuł u na str. 226)
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POLSKIEGO TOW~łt'ZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMU

Nr 10

Surveyor-1 na zdjęciu wykonanym przez kamerę statku Lunar Orbiter- 3 w dniu 21. II. 1967 r. Obszar Oceanu Burz, na którym wylądowal Surveyor w dniu 2. VI. 1966 r., w trzech różnych powiększeniach . Miejsce lądowania wraz z widocznym

na

Pierwsza strona okladki: "Mozaika"

zdjęć

zdjęciu

statkiem otoczone

kółkiem.

wykonanych przez karnerę statku Surveyor-3 w dniu 30. IV. 1967 r . w okolicy
krateru Lansberg na Oceanie Burz.

URANIA
MIESIĘCZNIK ~~~Wl~~~. ~~t:J:~ =1~
1

ROK XXXVIII

PAŹ DZIERN I K 1987

1

Nr 10

Czasopismo wydawane z zasilku Pols.kiej
Akademii Nauk. Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty do użytku szkól ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli l techników (Dz. Urz. Mln. Ośw.
Nr 14 z 1966 roku, W-wa 5.11.66).

SPIS TRESCI
Aleksander Ku śnierz - Dziesięć lat
badań przestrzeni kosmicznej.
Wojciech Dornański - Księżycowe
obserwatoria - 198 ... ?
Stanisław R. Brzostkiewicz Schematyczna mapka odwrotnej strony
Księżyca.

Tadeusz Grzesio- "Operacja 1001Frombork".
Kronika: Sztuczne satelity i statki
kosmiczne - Wyniki badań w dziedzinie nauk k<'rsmicznych - Astronomia
i
badania
przestrzeni
kosmicznej
w ZSRR w 1966 roku - Komitet Narodowy Badania Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR)- Hodoskop w Łodzi
Federacja służb astronomicznych i geofizycznych - Krater księżycowy nałożony na inny krater wcześniejszego
pochodzenia - Z działalności Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii
Astronomicznej Nowe obserwatorium astronomiczne w Bułgarii Estoński

Oddział

Wszechzwiązkowego

Stowarzyszenia Astronomii i Geodezji.
Nowości wydawnicze.
Kalendarzyk historyczny: Samuel
Schwabe.
Kalendarzyk astronomiczny.
ZARZĄD GŁÓWNY PTMA (Kraków,
Solskiego 30/8) prowadzi sprzedaż:
ATLAS NIEBA M. Mazura - 80 zł
(90 zł); TELESKOP ZWIERCIADLANY
W WYKONANIU AMATORSKIM A.
Rybarskiego- 3 zł (4 zł); OBROTOWA
MAPA NIEBA A. Słowika, M. Mazura - 25 zł (30 zł), dla członków PTMA
5 zł zniżki. Ceny w nawiasach obejmują koszt wysyłki.

Wśród ostatnich zdobyczy astronautyki o szczególnie istotnym znaczeniu
dla astronomii na czolo
wysuwa się eksperyment,
o którego wynikach dowiemy się dopiero w polowie
października.
Wtedy
bowiem dotrą w pobliże W enus dwa statki kosmiczne
wyslane z Ziemi, "Wenus-4" (start 12 czerwca br.,
masa 1106 kg) i "Mariner-V" (start 14 czerwca br.,
masa 245 kg). Mimo, iż Wenus jest najbliższą Ziemi
planetą, to jednak niemal
najmniej znaną. Jak wiadomo glówną przyczyną tego
paradoksu jest jak gdyby
skorupa chmur szczelnie
oslaniająca planetę i uniemożliwiająca tym
samym
badanie
jej
powierzchni
drogą obserwacji ziemskich.
Nic więc dziwnego, że każ
da możliwość zbadania najbliższego otoczenia tajemniczej planety drogą bezpośredniego eksperymentu budzi zrozumiale zainteresowanie
nowe nadzieje
astronomów.
Być
może
obecna próba da odpowiedź
na tak podstawowe a do
dziś nie rozstrzygnięte kwestie, jak okres obrotu planety wokól wlasnej osi,
sklad chemiczny jej atmosfery, przyczyny wysokiejrzędu
kilkuset stopni temperatury jej powierzchni, a także, co między innymi jest naczelnym zadaniem "Wenus-4", wyjaśni
może powody milknięcia nadajników radiowych wszystkich poprzednich pojazdów typu "Wenus" w najciekawszych fazach lotu,
bezpośrednio w sąsiedztwie
planety.
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ALEKSANDER KUSNIERZ- Kraków

DZIESIĘC

LAT

BADAŃ

PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

wprowadzenie pierwszego sztucznego satelity na .wokółziemską orbitę w dniu 4 października 1957 r. było zarazem początkiem ludzkiej działalności badawczej w przestrzeniach, do
tego dnia przemierzanych wyłącznie przez twory przyrody. Następujące po tej dacie miesiące i lata przyniosły wiele znakomitych sukcesów w stopniowym opanowywaniu pozaziemskich
przestworzy. Sukcesy notowano zarówno w dziedzinie rozwoju
techniki lotów kosmicznych jak i gromadzenia oraz uściślania
informacji naukowych. Stroną techniczną lotów orbitalnych
i docelowych zajmuje się astronautyka, dział wiedzy powstały
zasadniczo dopiero w XX w. Astronomia najbardziej zainteresowana jest informacjami dostarczanymi z pokładów sztucznych satelitów i stacji kosmicznych. Obok astronomii wiele nowych osiągnięć wnoszą loty kosmiczne do telekomunikacji, meteorologii, geodezji i medycyny.
Biorąc pod uwagę wyposażenie w aparaturę naukową oraz
rodzaje przekazywanych informacji naukowych, wyróżnić można następujące rodzaje programów badań zrealizowanych
w okresie dziesięciu lat eksploracji przestrzeni:
l. Badania związane z Ziemią i jej atmosferą, szczególnie
dla potrzeb telekomunikacji, meteorologii i geodezji.
2. Badania w zakresie biologii i medycyny kosmicznej przeprowadzane przy pomocy umieszczania na orbitach wokółziem
skich zasobników z preparatami biologicznymi i żywymi zwierzętami. Doświadczenia te wraz z informacjami uzyskiwanymi
w czasie lotów załogowych mają na celu sprawdzenie możli
wości i ustalenie warunków pobytu człowieka w przestrzeni.
3. Badania przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi oraz próby
dokonywania obserwacji astronomicznych poza atmosferą.
4. Loty stacji kosmicznych dalszego zasięgu dla zbierania
i przekazywania informacji o Księżycu, planetach i przestrzeni
międzyplanetarnej.

Przeglądając choćby pobieżnie te podstawowe programy badań i ich wpływ na rozwój poszczególnych gałęzi nauki należy
mieć jeszcze na uwadze oddziaływanie technicznej realizacji
tych programów na przemysł i nauki techniczne. Od czasu

wprowadzenia na
wujemy znaczny

orbitę
postęp

pierwszego sztucznego satelity obserautomatyki, elektroniki, energetyki,
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chemii i hutnictwa. Oprócz tych doraźnych korzyści naukowych i ekonomicznych loty kosmiczne otwierają perspektywy
opanowania przez człowieka niektórych przynajmniej ciał niebieskich i być może uzyskania nowych źródeł surowców, poznania i wykorzystania dla swoich celów materii ukształtowa
nej w odmiennych warunkach fizycznych. Mijające właśnie
dziesięciolecie eksploracji przestrzeni, w którym miały miejsce
liczne i jakościowo ważkie zdarzenia przemawia na korzyść
przyjęcia hipotezy o dalszym pomyślnym rozwoju tej nowej
dziedziny ludzkiej działalności. Dlatego też warto przyjrzeć się
tym osiągnięciom, które z okresu lat dziesięciu uczyniły okres
pod względem ilości zdarzeń dłuższy niż całe wieki dawnej
historii ludzkości.
ROZWÓJ TELEKOMUNIKACJI

Duż e znaczenie szybkiej łączności, szybszego przekazywania
informacji, zmusza do poszukiwania coraz to nowych rozwią
zań technicznych, ponieważ istniejące obecnie linie kablowe
są poważni e przeciążone, zaś krzywizna powierzchni Ziemi
utrudnia łączność na falach radiowych i całkowicie uniemożli
wia łączność telewizyjną.
Doświadczenia w zakresie wykorzystania sztucznych satelitów do telekomunikacji prowadzone są w dwu kierunkach:
przez zastosowanie satelitów biernych i satelitów czynnych.
Satelity bierne to znane wszystkim obserwatorom nieba Echo-l
i Echo-2. Oba te satelity mają kształt kulisty o średnicy kilkudziesięciu metrów, ich powłoki z tworzyw sztucznych, pokryte
warstwą aluminium i wypełnione gazem, stanowią zwierciadła
dla fal radiowych, umożliwiając nawiązanie łączności przy pomocy anten kierunkowych. Ujemną cechą satelitów Echo jest
rozpraszanie fal radiowych na ich kulistej powierzchni, wskutek czego do utrzymania łączności konieczne jest używanie
anten o dużych średnicach.
Działalność satelitów czynnych polega na odbiorze sygnałów,
wzmocnieniu i przekazaniu do stacji odbiorczej. Prototypem
był satelita Score z r. 1958, w którym sygnały nagrywane były
na taśmę magnetofonową, a następnie w odpowiednim czasie
retransmitowane. Dalszymi ulepszonymi satelitami telekomunikacyjnymi były Telstar i Relay, obiegające Ziemię na orbitach o apogeach ponad 7000 km. Rozwój techniki rakietowej
pozwolił na rozpoczęcie w r. 1963 umieszczania satelitów serii
Syncom na orbitach o odległości około 35 700 km, na których
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okres okrążania Ziemi jest synchroniczny z jej obrotem. Syncom-3 umieszczony nad O. Spokojnym znany jest powszechnie
z obsługi telewizyjnej Olimpiady w Tokio w r. 1964. Droga
obrazów ze stadionów olimpijskich była następująca: TokioKoshima (stacja nadawcza) - Syncom-3 - Kalifornia (odbiór) - kablem do Halifax (Kanada), rejestracja na taśmie
magnetofonowej - przewóz odrzutowcami do Londynu lub
Paryża przekaźnikami do Brukseli skąd obrazy wchodziły
do sieci TV Eurowizji i Interwizji. Jak na siedmioletni rozwój
techniki satelitarnej było to osiągnięcie bardzo poważne. Udane
eksperymenty telekomunikacyjne wzbudziły duże zainteresowanie prywatnych przedsiębiorstw, przede wszystkim w USA,
które utworzyły konsorcjum COMSAT (Communication Satellite Corporation). Rezultatem działalności tego konsorcjum
od r. 1965 jest umieszczenie kilku satelitów telekomunikacyjnych na orbitach synchronicznych jak: Early Bird (r. 1965),
Lani Bird (r. 1966), Canary Bird (r. 1967), dla obsługi między
narodowej telewizji, łączności telefonicznej i dalekopisowej.
ZSRR od r. 1965 wprowadza na orbity o apogeach w odległości
około 40 000 km satelity Mołnia służące do przekazywania programów TV, rozmów telefonicznych, telegramów oraz dokonywania i przekazywania fotografii Ziemi z odległości apogeum.
W maju 1967 r. wprowadzono na orbitę piątego satelitę tej
serii.
METEOROLOGIA

Badania meteorologiczne prowadzi się przy pomocy satelitów USA: Tiros (od 1960 r.), Nimbus (od 1964 r.), Essa (od
1966 r.) i niektórych satelitów Kosmos (ZSRR). Normalnym
wyposażeniem tych satelitów są kamery TV. Uzyskane obrazy
satelita transmituje bezpośrednio na Ziemię albo rejestruje na
taśmie magnetofonowej i przekazuje na sygnał stacji odbiorczej. Obserwacje obejmują głównie formowanie i przesuwanie
się wielkich zaburzeń atmosferycznych typu niżów, huraganów i tajfunów. Pozwala to na ostrzeżenie zagrożonych miejscowości i statków. Prowadzone są też obserwacje powłoki
lodowej na morzach. Niektóre z satelitów meteorologicznych
wyposażone są w czujniki promieniowania podczerwonego, pozwalające na wykrywanie chmur po stronie nocnej Ziemi. Zdję
cia przekazane przez satelity Tiros posłużyły do opracowania
i wydania atlasu zachmurzenia Ziemi w pasie od +55° do -55°
szerokości geograficznej. Atlas ten obejmuje 400 zdjęć, z których każde przedstawia obszar 1000 X 1000 km.
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NAWIGACJA I GEODEZJA SATELITARNA

W zakresie nawigacji główną rolę spełniają satelity Transit.
Praca ich oparta jest o zjawisko przesunięcia dopplerowskiego
fal radiowych, w przypadku gdy przynajmniej jeden z elementów układu (nadajnik lub odbiornik) porusza się z dostateczną
prędkością względem drugiego. Satelita przekazuje do nawigatora wielkość przesunięcia dopplerowskiego, parametry orbity i czas. Odbiornik nawigatora musi być sprzężony z matematyczną maszyną cyfrową, która dane te przelicza na długość
i szerokość geograficzną. Cztery satelity Transit umieszczone
na orbitach biegunowych o średniej odległości 1080 km od powierzchni Ziemi mogą obsłużyć cały glob Ziemi tak, iż w każ
dym punkcie Ziemi można uzyskiwać położenie co 100-120 minut.
Geodezja fizyczna, której głównym zadaniem jest dokładne
określenie kształtu Ziemi, opiera swe badania na analizie ruchów sztucznych satelitów. Analiza ta pozwala wyznaczyć siłę
grawitacji działającą na satelitę w poszczególnych punktach
jego orbity. Badania - rozpoczęte już od Sputnika 2 (listopad 1957 r.) - doprowadziły do wykrycia pięciu obszarów
zmniejszonego ciążenia, pokrywających się z podmorskim
grzbietem śródoceanicznym, którego pochodzenie przypisuje się
prądom wznoszącym w obrębie skorupy Ziemi. Wykryto także
cztery obszary zwiększonego ciążenia, pokrywające się z obszarami zgniatania, związanymi z prądami zstępującymi. Systematyczne obserwacje perturbacji w ruchu sztucznych satelitów pozwoliły na opracowanie w r. 1966 szczegółowej mapy
anomalii grawitacyjnych globu ziemskiego.
Geodezja geometryczna, zajmująca się określaniem położenia
punktów na powierzchni kuli ziemskiej, także korzysta obecnie z usług sztucznych satelitów. Dokładność pomiarów tego
działu geodezji jest podstawą do sporządzania dokładnych map.
Realizacja zadań w tej dziedzinie odbywa się przy zastosowaniu metody radiowej i metody optycznej. Satelity Seco1· wyposażone są w nadajnik odzewowy, modulujący sygnały przed
ich powrotnym przesłaniem. Metoda optyczna geodezji satelitarnej posługuje się dwoma typami satelitów, które można
określić jako czynne lub bierne. Satelity czynne w rodzaju
Anna 1-B (1962 r.) Geos-Exp!orer-29 (1965 r.), posiadają lampy
ksenonowe dające na sygnał silne błyski światła o natężeniu
8800 kandeli, fotografowane na tle gwiazd z odległych od siebie stacji naziemnych. Satelity bierne jak S-66 (Beacon Exp!o-
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re1·) i Diadem zaopatrzone są w ścianki odbijające silne wiązki
światła np. laserowego. Natomiast Pageos, podobnie jak Echo,
jest kulą z tolii pokrytej aluminium umieszczoną na orbicie biegunowej o odległości 4200 km. Systematyczne fotografowanie
tego satelity pozwoli dokładnie okre&lić położenie ponad 40
stacji obserwacyjnych.
BIOLOGIA I MEDYCYNA KOSMICZNA. LOTY ZALOGOWE

Zarówno badania biologiczno-medyczne jak i omówione dalej badania stanu fizycznego przestrzeni kosmicznej mają na
celu zebranie wyników potrzebnych dla_maksymalnie bezpiecznego wejścia człowieka w przestrzeń kosmiczną. W ZSRR pracowano nad tymi zagadnieniami jeszcze przed rozpoczęciem
lotów sztucznych satelitów. W latach 1949-1957 przeprowadzono 26 lotów balistycznych z psami umieszczanymi w głowi
cach rakiet. W latach tych osiągano wysokość 412 km. W USA
przeprowadzono podobne loty w latach 1958-1961. W lotach
tych posługiwano się małpami rezus i szympansami. Od r. 1957
rozpoczęto loty orbitalne zwierząt (Sputnik-2 z psem Łajką).
W następnych lotach Sputników oprócz psów umieszczano myszy, owady, rośliny i preparaty biologiczne. Ostatnim udanym
eksperymentem był 22 dobowy lot 2 psów w zasobniku satelity Kosmos-110 (luty-marzec 1966 r.). W USA loty orbitalne
zwierząt, przy dalszej kontynuacji lotów balistycznych do wysokości 2000 km -rozpoczęto w latach 1960-1961. Od 1961 r.
także Francja przeprowadza podobne eksperymenty. Zebrane
w tych lotach informacje pozwoliły na opracowanie metod
i środków zabezpieczających organizm ludzki od ujemnych
wpływów samej przestrzeni oraz warunków lotu. Loty załogowe
orbitalne i balistyczne rozpoczęto w r. 1961, do połowy 1967 r.
odbyło się 23 loty z udziałem 31 kosmonautów, w tym 5 powtarzających loty. Jeden z lotów orbitalnych zakończył się tragiczną śmiercią kosmonauty radzieckiego W. Kom ar o w a.
Zasadnicze zadania lotów orbitalnych załogowych zrealizowano w dwu etapach:
- pierwszy etap w latach 1961-1963 przy użyciu kabin W ostok (ZSRR) i Merkury (USA), polegał na:
a) opanowaniu przez załogi czynności technicznych (obsługa
aparatury, sterowanie, katapultowanie, opuszczanie kabiny po
wodowaniu) i biologicznych (posiłki, sen),
b) badaniu sprawności urządzeń klimatycznych w kabinach,
systemu łączności i sterowania, kontroli oraz udoskonalaniu
tych urządzeń;
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- drugi etap w latach 1964-1966 przy użyciu kabin Woschod (ZSRR) i Gemini (USA), cechowały:
a) opuszczenie kabin przez kosmonautów i wykonywanie
rozmaitych czynności w przestrzeni,
b) manewry spotkania kabin załogowych na orbicie,
c) łączenie kabiny załogowej z satelitą bezzałogowym (Gemini-Agena),
d) wykorzystywanie silników satelity bezzałogowego do
zmiany orbity,
e) wprawienie w ruch wirowy złączonych kabin dla uzyskania siły ciążenia,
f) rekord pobytu na orbicie Gemini-7 14 dni,
g) lądowanie bez katapultowania.
W r. 1967 miał się rozpocząć trzeci etap lotów załogowych,
przy użyciu kabin wieloosobowych oraz kabin przeznaczonych
do lotów na Księżyc. Niestety dwa tragiczne wypadki tj. pożar
kabiny Apollo w styczniu i zakończone upadkiem lądowanie
kabiny Sojuz-l w kwietniu 1967 r. spowodowały opóźnienie
realizacji.
PRZESTRZEN" KOSMICZNA WOKOL ZIEMI

Trudno precyzyjnie określić do jakiej odległości rozciąga się
przestrzeń kosmiczna określana jako wokółziemska. Biorąc jednak pod uwagę pewne cechy fizyczne układu Ziemia-Księżyc,
a zwłaszcza grawitacyjne oddziaływanie obu ciał można przyjąć orbitę Księżyca jako kres tego wycinka przestrzeni między
planetarnej. Oprócz grawitacji Ziemi i Księżyca w pewnej czę
ści tej przestrzeni działa pole magnetyczne Ziemi. Dalej biorąc
pod uwagę, że w pierwszym etapie lotów załogowych pozaziemskich Księżyc będzie ich celem, a w ewentualnych dalszych
etapach przestrzeń ta w każdym przypadku będzie przebywana
przez statki załogowe. tak jak obecnie jest przebywana przez
automatyczne stacje międzyplanetarne - jej dokładna znajomość jest konieczna.
Pierwszych danych dostarczył Sputnik 3 (maj 1958 r.), którego aparatura badała promienie kosmiczne i gęstość mikrometeorytów. Poważnej ilości danych dostarczyły satelity Explorer
i Discoverer w latach 1958-1961. Dzięki nim dokonano odkrycia pasów wzmożonego promieniowania, którego cząstki uwię
zione są polem magnetycznym Ziemi. Dalsze intensywne badania obszarów wokół Ziemi oraz górnych warstw atmosfery
zwanych egzosferą prowadzą satelity ZSRR: Proton, Elektron
i Kosmos. Szczególnie te ostatnie, ze względu na ich dużą liczbę
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i zróżnicowane wyposażenie, dostarczają poważnych ilości informacji.
W USA zastosowano metodę kompleksowego badania zjawisk fizycznych w przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi przy
pomocy satelitów OGO (Orbitalne Geofizyczne Obserwatorium). Satelity te posiadają bogate wyposażenie w aparaturę
naukową do badań:
- zórz polarnych,
- rozchodzenia się fal radiowych,
- zagęszczenia pyłu kosmicznego,
- zagęszczenia plazmy słonecznej w przestrzeni,
- magnetosfery w różnych odległościach od Ziemi,
- natężenia promieni kosmicznych pochodzących ze Słońca
i promieni gamma,
- radioszumów Słońca i Jowisza.
ASTRONOM~

W PRZESTRZENI

Przeszkody stawiane przez atmosferę Ziemi w dokonywaniu
pełnych obserwacji fal elektromagnetycznych wszystkich dłu
gości, docierających od gwiazd, galaktyk, mgławic i innych
obiektów sprawiają, że już od czasu pierwszych projektów
astronautycznych uwzględnia się potrzebę umieszczenia obserwatoriów poza atmosferą Ziemi. Do realizacji tych zamierzeń
przystąpiono w r. 1962 wprowadzając na orbitę OSO (Orbitalne
Słoneczne Obserwatorium). Następne tego typu obserwatorium
uruchomiono w r. 1965. Najważniejszym zadaniem tych satelitów jest obserwacja promieniowań rentgenowskiego i nadfioletowego Słońca, które nie docierają do powierzchni Ziemi.
OAO (Orbitalne Astronomiczne Obserwatorium) wysłano
w kwietniu 1966 r. Niestety wskutek usterek w układzie synchronizacji obserwatorium to nie spełniło swych zadań. Projektowane są dalsze OAO umieszczane na orbicie synchronicznej z obrotem Ziemi. Projektuje się także wprowadzenie na
orbitę międzyplanetarną OXO do obserwacji promieni Roentgena docierających z gwiazd. Projekty i modele aparatury już
istnieją. Główną przeszkodę stanowi odpowiednio precyzyjna
synchronizacja ruchu satelity z jego ustawieniem do obserwacji punktowych źródeł promieniowaniu.
KSIĘ:ZYC

I PLANETY

Stosunkowo wcześnie, bo już na początku drugiego roku
ludzkiej w przestrzeni kosmicznej (październik

działalności
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1958 r.) rozpoczęto wysyłanie automatycznych stacji w kierunku Księżyca. Pierwsze, niezbyt udane starty amerykań
skich Pionierów pozwoliły na dotarcie aparatury do odległości
ponad 100 000 km od Ziemi. Pierwszy sukces w penetracji dalszej przestrzeni odniósł radziecki Łunnik 1, który minął Księ
życ w odległości około 6000 km i wszedł na orbitę wokółsło
neczną (styczeń 1959 r.). Od tego czasu mamy do czynienia ze
wzrastającą ilościowo i jakościowo eksploracją prżestrzeni dalszej.
W dziedzinie badań Księżyca używano aparatów: Łunnik
i Łuna (ZSRR) oraz Ranger, Surveyor i Lunar Orbiter (USA).
Szczególnie doniosłe osiągnięcia to:
- pierwsze zdjęcie odwrotnej strony Księżyca (r. 1959),
- zdjęcia powierzchni Księżyca z bliskiej odległości
(r. 1964-1965),
- lądowanie aparatów i przekazywanie zdjęć z powierzchni
(r. 1966-1967),
- przekazywanie informacji i zdjęć z orbit wokółksiężyco
wych (r. 1966-1967),
- badanie gruntu i przekazywanie informacji (r. 1967),
- przekazanie licznych informacji o przestrzeni między Ziemią a Księżycem oraz wokół Księżyca.
Zbieranie informacji o przestrzeni międzyplanetarnej i planetach sąsiednich tj. o Marsie i Wenus prowadzi się przy uży
ciu automatycznych stacji: Pionier i Mariner (USA) oraz ASM,
Sonda, Mars i Wenus (ZSRR). Aparatura tych stacji przekazuje
wiele informacji o zjawiskach w przestrzeni międzyplanetarnej,
szczególnie:
- polu magnetycznym,
- promieniowaniu kosmicznym,
- strugach plazmy słonecznej,
- mikrometeorytach.
Na szczególne podkreślenie zasługują zdjęcia planety Mars
wykonane i przekazane przez Marinera 4 w lipcu 1965 r. O wiele
skromniejsze a ponadto budzące wątpliwość informacje otrzymano o planecie Wenus. Dotyczyły one temperatury gruntu
i atmosfery oraz grubości powłoki chmur. W czerwcu 1967 r.
znów wystartowały ku planecie Wenus dwa pojazdy: Wenus-4
(ZSRR) i Mariner-5 (USA). Ich dotarcie do planety Wenus
spodziewane jest po połowie października 1967 r. i w tym też
czasie można oczekiwać nowych, być może dokładniejszych informacji.
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Przedstawiony powyżej krótki i bardzo pobieżny zarys naukowych · i technicznych osiągnięć ludzi w Kosmosie w ciągu
niespełna 10 lat pozwala przypuszczać, że następne dziesięcio
lecia będą jeszcze obfitsze w osiągnięcia, zarówno ilościowo jak
i jakościowo. Systematyczne śledzenie wyników badań także
przez ludzi nie związanych zawodowo z astronomią i astronautyką pozwala na uzyskiwanie przez nich lepszego, dokład
niejszego obrazu Wszechświata i własnej rodzimej planety.
WOJCIECH DOMAŃSKI -

Kalisz

KSIĘZYCOWE

OBSERWATORIA -

198 ... ?

0 bserwacje

nieba z powierzchni Księżyca pozostają i zapewne jeszcze przez kilkanaście najbliższych lat pozostaną
w sferze planów i rozważań. Jednakże dla przypomnienia
warto by w perspektywicznym ujęciu rozpatrzyć niektóre zasadnicze aspekty właściwe temu zagadnieniu.
Wiele wskazuje na to, że astronomia księżycowa stanie się
z czasem najważniejszym ogniwem w procesie poznawania nowych elementów mechanizmu Wszechświata i to w znacznie
szerszym zakresie, niż to jest możliwe w warunkach ziemskich.
Astrofizyka jest tu najbardziej predestynowana do zajęcia eksponowanej pozycji, szczególnie jeśli chodzi· o badania nad budową i ewolucją gwiazd. Stosunkowo niedawno na kongresie
astronautycznym w Atenach w czasie obrad COSPAR jeden
z astronomów brytyjskich poruszył ten temat, stwierdzając
w swej wypowiedzi, że niewidoczna z Ziemi strona Księżyca
może być doskonałym miejscem w naszym Układzie Słonecz
nym do badania natury promieniowania kosmicznego.
Komentując tę opinię należy wyjaśnić, że ponieważ wokół

pustynnego globu brak nie tylko śladów powłoki gazowej, ale
i pola magnetycznego, które jest pułapką dla naładowanych
elektrycznie cząstek kosmicznych, istnieją tu wprost idealne
warunki do wykrywania ich w niezmienionej postaci i przeprowadzania bezpośredniej analizy spektralnej. Jak wiadomo,
pierwotne przenikliwe promieniowanie kosmiczne, dochodzące
do górnych warstw stratosfery rozciągającej się na wysokości
od piętnastu do dwudziestu paru kilometrów ponad powierzchnią naszej planety, składa się w przybliżeniu z 67% protonów i 30% cząstek alfa; resztę stanowią cięższe jądra atomowe.
Korpuskuły te poruszają się niejednokrotnie z prędkościami
podświetlnymi, zatem zgodnie z teorią względności muszą po-
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siadać prawie nieograniczoną energię. Jednakże przy zderzeniach z atomami powietrza rozpadają się, tworząc rozproszone
i znacznie już osłabione strumienie promieniowania wtórnego.
Słońce również wysyła w czasie swych rozbłysków promieniowanie korpuskularne, słabsze wprawdzie, gdyż jako gwiazda
nie zalicza się ono do największych tego rodzaju obiektów, lecz
natężenie przepływu cząstek na wysokości orbity ziemskiej jest
jeszcze stosunkowo silne i powoduje m. in. burze magnetyczne
i zmiany potencjału elektrycznego otaczającej nas atmosfery.
Zjawiska te z kolei mają ścisły związek z wydarzeniami natury
meteorologicznej i klimatologicznej (burze, cyklony, zmiany ciśnienia i wilgotności powietrza, nie wyłączając zakłóceń radiowych).
Gdyby na Księżycu został zorganizowany instytut prognoz
słonecznych, wtedy kwestia przewidywania stanu pogody na
kilka dni naprzód, zanim elektrycznie naładowany obłok czą
stek pokonałby odległość 150 milionów kilometrów, zostałaby
znacznie uproszczona.
Interesująco przedstawia się również problem "księżycowej"
adaptacji radioastronomii, dzięki której możemy już odbierać
sygnały z kosmosu z odległości kilkudziesięciu miliardów lat
świetlnych.

Pochodzące z tych źródeł fale elektromagnetyczne odzwierciedlają przebieg zdarzeń, które miały miejsce miliardy lat
temu, tak więc po przebiegu olbrzymich odległości charakteryzują się one po detekcji i wzmocnieniu nicokreśloną bliżej czę
stotliwością i amplitudą drgań. Aby wyodrębnić poszczególne
pasma potrzeba czułych i selektywnych instrumentów, jakimi
w tym przypadku są radioteleskopy. Razdzielczość i zasięg penetracji radioteleskopu zależy proporcjonalnie od średnicy czaszy parabolicznej. Przy sześciokrotnie mniejszej sile ciążenia
wymiary jej będą mogły dochodzić do 800 (i więcej) metrów
rozpiętości. Tym samym wzmocniona czułość i selektywność
radioteleskopów zapewni znaczne poszerzenie pasma nasłuchu
i dokładniejszą pelengację coraz dalej położonych radioźródeł.

Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do instrumentów optycznych, których teoretyczna zdolność rozdzielcza
stanowi nieosiągalną na Ziemi barierę. Jak dotąd, maksymalna
średnica teleskopów nie przekroczyła pięciu metrów i ewentualne postępy w tym zakresie nie przyniosłyby dostrzegalnych
korzyści, gdyż przyczyną niekorzystnego stanu rzeczy jest po
prostu atmosfera. Promień światła, biegnąc przez nierównomiernie nagrzane masy powietrza, ulega zwichrowaniu i za-
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krzywieniu, co w efekcie przyczynia się do powstawania oscylacji i zmian jasności obrazu.
Poza tym, co wydaje się zastanawiające, do tego rodzaju ograniczeń w pewnym sensie przyczynia się także przyciąganie
ziemskie. Okazuje się, że zwierciadła o kilkumetrowej śred
nicy, które są szlifowane z precyzją rzędu długości fal świetl
nych (0,4-0, 7 J..t.m), ulegają z czasem pod naporem własnej
masy minimalnej deformacji, tracąc bezpowrotnie doskonałą,
paraboliczną powierzchnię. Za przykład posłużyć może historia
największego na świecie reflektora na Mount Palomar, oddanego do użytku w 1949 r . Niektórzy astronomowie, korzystający z tego teleskopu jeszcze w początkach lat pięćdziesiątych,
mieli jakoby sposobność przy wyjątkowo przejrzystej i spokojnej atmosferze dostrzec mikroskopijną tarczę najbliższej gwiazdy - Alfa Centauri, kilkakrotnie zresztą większej od Słońca.
Obecnie, w związku z zaistniałym nieznacznym odkształceniem
zwierciadła reflektora, przeprowadzenie próby takiej obserwacji, nawet przy idealnej pogodzie, zakończyłoby się w pewnością niepowodzeniem.
Natomiast 15-metrowe i większe teleskopy księżycowe po?:wolą zwiększyć zasięg dostrzegania od kilku do kilkunastu
miliardów lat świetlnych , co pozwoli na uzyskanie - zważyw
szy brak powłoki atmosferycznej - ekspozycji fotograficznych
ciał i obiektów niebieskich w naturalnych barwach oraz nieprzesłoniętych widm spektralnych. Będzie to najbardziej wartościowy - jaki można sobie wyobrazić- materiał, niezbędny
dla rozwoju nowych teorii kosmogonicznych.
Przy tej "okazji" nastąpi na pewno definitywne sprawdzenie
autentyczności hipotez o istnieniu śladów cywilizacji na Marsie (słynne swego czasu "kanały" odkryte przez Schiaparelli'ego), dalej - o strukturze i pochodzeniu komet, teorii o neutronowych gwiazdach i niewyjaśnionej ucieczce galaktyk. W sumie - będzie to forum dla przeróżnych tematów naukowych.
STANISŁAW ROBERT BRZOSTKIEWICZ -

Dąbrowa Górnicza

SCHEMATYCZNA MAPKA
ODWROTNEJ STRONY KSIĘZYCA

nie wydano mapy, która obejmowałaby całą poD otychczas
wierzchnię niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca. Mapa
bowiem opracowana na podstawie

zdjęć Łunnika-3

przedstawia
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tylko jej częsc zachodnią, a mapa opracowana na podstawie
zdjęć Sondy-3 znów jej część wschodnią. Dlatego też postanowiłem sam opracować taką mapkę i w ten sposób wyrobić sobie
pogląd na ogólne rozmieszczenie ważnil!jszych obiektów na od-.
wrotnej stronie Księżyca. Zachodnią część mapy opracowałem
na podstawie pracy pt. "Atlas obratnoj storany Łuny" (Moskwa,
1960), wschodnią część zaś na podstawie pracy J. N. L i pski e g o pt. "Naimienowanija obrazawanij wyjawlennych na
obratnoj storonie Łuny" (Astronomiczeskij Żurnał, 1966, nr 5,
str. 1111-1118). Jest oczywiste, że opracowana przeze mnie
schematyczna mapka niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca
jest mało dokładna.
Na mapkę naniesione zostały ważniejsze kratery i depresje
koliste (talasoidy), trzy liniowe łańcuszki kraterowe, jeden łań
cuch górski i cztery morza. Większe kratery, depresje koliste,
łańcuch górski oraz morza otrzymały już własne nazwy. Natomiast mniejsze kratery położone w zachodniej części odwrotnej strony Księżyca nie mają jeszcze własnych nazw, lecz tylko
numerację. Najbardziej interesującymi utworami na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca są depresje koliste oraz trzy
liniowe łańcuszki kraterowe. Łańcuszki te w stosunku do siebie leżą niemal równolegle, a ich długość waha się od 520 km
do 1100 km.
W czasie opracowywania mapki zwróciłem uwagę na bardzo
zjawisko. Okazuje się bowiem, że liniowe łańcu
szki kraterowe są w stosunku do księżycowego równika nachylone pod takim samym kątem jak słynna dolina w Alpach na
widocznej z Ziemi półkuli Księżyca. Łańcuszki kraterowe leżą
w kierunku wschód-północ, a dolina w Alpach zaś w kierunku
zachód-północ. Ponadto liniowy łańcuszek kraterowy oznaczony GIRD położony jest na tej samej linii co dolina w Alpach.
Łańcuszek ten ma 520 km długości (współrzędne selenograficzne: A= od -127°,5 do -114°,0 i <p= od +2°,5 do -7°,0), a dolina w Alpach ma 130 km długości i od 6 do 15 km szerokości
0
(współrzędne selenograficzne: A = od + 6° do - l
i <p = od
+ 44° do +51 °). Jest więc bardzo prawdopodobne, że istnieje
jakiś związek między doliną w Alpach a wspomnianym powyżej liniowym łańcuszkiem kraterowym. Trudno bowiem przypuszczać, aby jednakowe nachylenie tych obiektów w stosunku
do księżycowego równika oraz położenie ich na wspólnej linii
było tylko zwykłym zbiegiem okoliczności.
interesujące
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Rys. L Schematyczna mapka odwrotnej strony Księżyca w odwzorowaniu ortograficznym równikowym ze średnim południkiem
180° (linią kreskowaną oznaczono granicę obszaru sfotografowanego przy pomocy Łunnika-3 w 1959 r., a linią kropkowaną znów
granicę obszaru sfotografowanego przy pomocy Sondy-3 w 1965 r.).
A - Mare Australe (Morze Południowe), B - Sovietici Montes
(Góry Radzieckie), C - Mare Moscovianum (Morze Moskwy), D Mare Somniorum (Morze Marzenia), E - Mare Pacificus (Morze
Pokoju).
l - Giordano Bruno, 2 - obiekt 547, 3 - Labaczewski, 4 Pasteur, 5 - Skłodowska-Curie, 6 - Ciołkowski, 7 - obiekt 191,
8 - obiekt 234, 9 - obiekt 106, 10 - obiekt 149, 11 - Kurczatow,
12 - obiekt 124, 13 - obiekt 517, 14 - obiekt 522, 15 - obiekt 523,
16 - obiekt 137, 17 - obiekt 150, 18 - obiekt 116, 19 - Mendelejew, 2(') - Juliusz Verne, 21 - obiekt 506, 22 - obiekt 160, 23 obiekt 521, 24 -Koroljew (talasoid), 25 żukowski (talasoid),
26 - Kondratiuk (talasoid), 27 - Cander (talasoid), 28 - Galais
(talasoid), 29 - Spinoza (talasoid), 30 - Czebyszew (talasoid), 31 -
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Mendel, 32 - Kantor (talasoid), 33 - Confucius, 34 - Kibalczicz
(talasoid), 35 - Tichomirow, 36 - Lorentz.
I - liniowy łańcuszek kraterowy GDL, II - liniowy łańcuszek
kraterowy GIRD, III - liniowy łańcuszek kraterowy RNII.

TADEUSZ GRZESLO- Kraków

"OPERACJA 1001 -

FROMBORK"

wrozkazie Naczelnika Związku Harcerstwa Folskiego z dnia
30 marca 1966 roku, wydanym we Fromborku do harcerek
i harcerzy, instruktorek i instruktorów ZHP we wszystkich
szkołach zawodowych: średnich, zasadniczych i przyzakłado
wych, czytamy między innymi:
"W 1473 roku urodził się wielki, polski astronom Mikołaj
Kopernik - człowiek, który "zatrzymał Słońce"!. Zbliża się
500 rocznica urodzin wielkiego polskiego uczonego. Jeszcze
przedtem, w przyszłym roku Polska Rzeczpospolita Ludowa
wejdzie w pierwszy rok drugiego tysiąclecia historii Państwa
Polskiego. Ten rok otwierający drugie Tysiąclecie, harcerstwo
uczci szczególnie, rozpoczynając przygotowania do obchodów
jubileuszu urodzin Mikołaja Kopernika - wielkiego naszego
rodaka pierwszego tysiąclecia''.
Frombork, pięknie położone nad Zalewem Wiślanym miasteczko, gromadzące zabytki i pamiątki po wielkim uczonym,
zniszczone i zdewastowane przez hitlerowców w czasie działań
wojennych w 1945 roku, znajduje się jeszcze na uboczu wielkich, dynamicznych przemian, jakie przeżywa cały nasz kraj.
Frombork zawdzięcza swe historyczne pamiątki i sławę Mikołajowi Kopernikowi. W jubileuszowym roku 500-nej rocznicy
Jego urodzin Frombork spodziewa się wielu gości - uczonych
i turystów, z kraju i zagranicy. Zanim oni przybędą - Frombork czeka na harcerzy!
Jakie przesłanki legły u podstaw tej jednej z największych
i długofalowej akcji podjętej przez Związek Harcerstwa Polskiego? Bezwzględnie zadecyqowały tu względy ideowo-wychowawcze, jak i fakt zbliżającego się pięćsetlecia urodzin Mikołaja
Kopernika, powiązanie pięknych tradycji ubiegłego tysiąclecia,
którego Kopernik był jedną z najwybitniejszych postaci, z perspektywami lat przyszłych, których podwaliny wysiłkiem całego
Narodu obecnie budujemy. Kolejnym bodźcem były przesłanki
natury ekonomicznej. Frombork zniszczony w 80°/o w czasie
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II wojny światowej i w zasadzie do dziś nie odbudowany aktualnie ok. 1.400 stałych mieszkańców - odczuwa
szczególnie brak rąk do pracy, w tym fachowców wielu specjalności, koniecznych do odbudowy oraz zagospodarowania
miasteczka. O przyszłości, o planie rozwoju Fromborka, decydują odpowiednie władze: WRN, PRN i MRN. Frombork budują
odpowiednie przedsiębiorstwa specjalistyczne. ZHP w ramach
swej wielkiej akcji wychowawczej służy pomocą tym przedsię
biorstwom, oddając do ich dyspozycji harcerskie zespoły ze
szkół zawodowych wszystkich typów w Polsce, które zgłosiły
swój udział w akcji w latach 1966-1973. Poza pracą programową, produkcyjną na rzecz Fromborka, prowadzoną przez
drużyny ZHP również śródrocznie w szkole, powiązaną ze zdobywaniem przez młodzież "Znaku Pracy" i "Znaku Wiedzy",
prowadzona jest również przez drużyny młodsza-harcerskie i zuchowe ogólnokrajowa zbiórka pieniężna pod hasłem: "Koperniki dla Fromborka". W całokształcie pracy programowej harcerskiego ruchu Frombork i Kopernik służą za hasła wywoławcze zagadnień z zakresu: astronomii, historii, ekonomii, kultury itp. stanowiąc podstawę do zdobywania "Znaku Wiedzy"
i - obok pracy produkcyjnej - upoważniają do ubiegania się
o zaszczytny tytuł - o Honorowe Obywatelstwo Fromborka,
miasta Mikołaja Kopernika.
Jak przebiega ta wielka akcja młodzieży harcerskiej w swej
wstępnej fazie, określona kryptonimem "Operacja 1001 Frombork"?
Już w kwietniu 1966 roku do Sztabu "Operacji 1001 Frombork" przy Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie napły
nęły pierwsze zgłoszenia. W czasie akcji letniej 1966 roku przeprowadzono zwiad terenu i w okresie czternastodniowego obozu
harcerze przepracowali we Fromborku 12.000 roboczogodzin.
Wymieniono instalację elektryczną w 11 obiektach (w tym
w Muzeum Mikołaja Kopernika), odgruzowano kanonię św. Pawła, prowadzono wiele prac oczyszczających teren wzgórza katedralnego, plaży i in. Oprócz tego harcerze uczestniczyli w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez ekipę Polskiej
Akademii Nauk. Nawiązany został również wstępny kontakt
z miejscowym Oddziałem PTMA, którego Zarząd zgłosił pod
adresem harcerstwa swoje postulaty związane z dalszym zagospodarowaniem tzw. wieży wodnej (siedziby i dostrzegalni Oddziału) w zamian za usługi w postaci odczytów, pokazów nieba
i innych form popularyzacji astronomii, zrozumiałych i dostęp
nych dla młodzieży w wieku 16-18 lat.
liczący
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W dniu 16 sierpnia 1966 roku we Fromborku odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Harcerskiej Rady Rozwoju Fromborka z udziałem przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich. W obradach tych uczestniczył
również Sekretarz Zarządu Głównego FTMA M a c i ej M az u r. Warto przypomnieć w tym miejscu, że już w kwietniu
1964 roku, obradujący w Krakowie Walny Zjazd Delegatów
Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii podjął uchwałę postulującą odbudowę Fromborka, jako pierwszorzędnego
obiektu turystyki kulturalno-historycznej na tak zwanej trasie
Mikołaja Kopernika. W poczynaniach Związku Harcerstwa Folskiego znajdujemy wspaniały odzew wielotysięcznej rzeszy
młodzieży na apel-uchwałę Walnego Zjazdu Delegatów FTMA.
Wszystkie instancje naszego Towarzystwa obowiązane są pomóc harcerstwu, szczególnie w pracach programowych związa
nych z zdobywaniem przez młodzież "Znaku Wiedzy", by jej
wysiłek podbudowany był rzetelną wiedzą o Wszechświecie
i znajomością gwiaździstego nieba, przy pomocy wszystkich
dostępnych nam aktualnie środków materialnych i przy peł
nym poparciu moralnym dla szczytnych zadań podjętych na
rzecz odbudowy Fromborka i uczczenia pamięci Mikołaja Kopernika.
Od zarania akcji harcerskiej, Zarząd Główny FTMA pozostaje w kontakcie ze Sztabem "Operacji 1001- Frombork" przy
Głównej Kwaterze ZHF. Między innymi w drodze wspólnej
wymiany poglądów ustalono następujące zasady współdzia
łania:

l) W latach 1967-1973 FTMA zorganizuje i zabezpieczy
w zakresie wiedzy o Wszechświe
cie i nauk pokrewnych, dla zgrupowań obozów harcerskich
uczestniczących w akcji Frombork.
2) ZHF w porozumieniu z władzami oświatowymi włączy
w program prac przygotowawczych zagadnienie budowy sprzę
tu obserwacyjnego według projektów dostarczonych przez
FTMA. Wykonawcami byłyby drużyn harcerskie i inne grupy
młodzieży szkolnej prace wykonywane byłyby w warsztatach szkół zawodowych w uzgodnieniu z władzami szkolnymi.
3) FTMA deleguje swoich stałych przedstawicieli, którzy
wejdą w skład Harcerskiej Rady Rozwoju Fromborka.
4) FTMA w porozumieniu z władzami oświatowymi i ZHF
ustali program oraz podejmie organizację i przeprowadzi Olimpiadę Astronomiczną dla młodzieży szkół zawodowych.
obsługę kulturalno-oświatową
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5) PTMA ustali wytyczne i ewentualnie dostarczy materia-

łów do opracowania metodyki pracy Szkolnycli Kół Astrono-

micznych w szkołach zawodowych.
Jest rzeczą oczywistą iż wymienione zasady współdziałania
mają charakter ramowy i mogą służyć jako wytyczne do pracy
na dziś i jutro, gdyż zarówno względy kadrowe w obu organizacjach typu społecznego, jak też niezbędne do realizacji tych
zadań środki materialne, decydują o planowym i prawidłowym
rozmieszczeniu zadań w czasie na lata 1967-1973. Prawidło
wość działania wszystkich zainteresowanych zabezpiecŻa również specjalna konstytucja Harcerskiego Ruchu Młodzieży
o Honorowe Obywatelstwo Fromborka - miasta Mikołaja Kopernika- opracowana i wydana przez Sztab "Operacji 1001 Frombork" przy Głównej Kwaterze ZHP.
W dniu 8 lipca 1967 r. we Fromborku odbyła się uroczysta
inauguracja drugiego etapu pracy. W uroczystościach uczestniczyli: wicepremier Zenon Nowak, I Sekretarz KW PZPR w Olsztynie Stanisław Tomaszewski, przewodniczący PWRN w Olsztynie Marian Gotowiec, przedstawiciele WP i Głównej Kwatery ZHP. W pierwszym rzucie do realizacji tegorocznych
zadań programowych we Fromborku, w lipcu br., przystąpiło
1.500 młodzieży harcerskiej. W drugim turnusie w sierpniu br.
kontynuowała prace we Fromborku również półtoratysięczna
grupa młodzieży harcerskiej. W chwili zsyłania tej informacji
do druku wre już praca na wielu odcinkach frontu odbudowy
Fromborka - miasta Mikołaja Kopernika - jednego z najwybitniejszych synów polskiego Narodu. O v;ynikach tegorocznej
akcji we Fromborku poinformujemy naszych czytelników
w jednym z kolejnych numerów Uranii.
KRONIKA
Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od 1 kwietnia do 30 czerwca 1967 r.)

A. Satelity Ziemi:
l. ATS-2, USA
- 5 kwietnia wprowadzony na orbitę,
- perig. 114 km, apog. 11 000 km, planowano orbitę kołową o odległości 11 000 km lecz z powodu nie odpalenia drugiego członu
rakiety Atlas-Agena nie udało się zrealizować,
- masa 375 kg, satelita doświadczalny telekomunikacyjny i meteorologiczny.
· Errata: W numerze 9/67 Uranii na stronie 245 w w. 16 od dołu zamiast "pierwszej"
winno być "ostatniej", na str. 250 w w. 8 od dołu zamiast "1944" winno być "1644"
i na str. 249 w w. 17 od dołu zamiast "33,05 DM" winno być "33,05 zl". Za błędy
przepraszamy Czytelników.
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2. Sojuz-l, ZSRR
- start 23 kwietnia o godz. 3 min. 35 czasu moskiewskiego, lądowa
nie 24 kwietnia - nieudane wskutek splątania się lin spadochronu.
Kosmonauta W. K o m ar o w poniósł śmierć przy lądowaniu,
- perig. 201 km, apog. 224 km, czas okrążenia 88,6 min., nachylenie
orbity 51 °40',
- nowy typ kabiny załogowej,
- celem lotu było m. in. wypróbowanie nowego typu kabiny.
3. San Marco-B, Włochy
26 kwietnia wystrzelony z pływającej platformy na Oceanie Indyjskim, przy użyciu rakiety amerykańskiej ,
masa 110 kg, zawiera aparaturę do badania przestrzeni kosmicznej.
4. UK-3 (Ariel-3), Wielka Brytania
- 5 maja wystrzelony z bazy Vandenberg w Kalifornii,
- zbieranie i przekazywanie informacji dla prognoz pogody.
5. Explorer-34, USA
24 maja wszedł na orbitę o wysokim apogeum,
- masa 74 kg, zawiera aparaturę do badań fizycznych przestrzeni,
m . in. wykrywania wybuchów na Sło11cu.
6. Molnia-1 (5), ZSRR
- 25 maja wprowadzona na orbitę wydłużoną,
- perig. 480 km, apog. 39 810 km (nad północną półkulą),
- aparatura retransmisyjna do dwustronnej łączności radiotelefonicznej, telegraficznej i TV.
7. Kosmos, ZSRR
- w II kwartale uruchomiono ogółem 15 satelitów realizujących program badań przestrzeni kosmicznej (od Nr 153 do 167).
Z poprzednio wysłanych satelitów Kosmos-144 i 149 otrzymano wiele
cennych informacji meteorologicznych odnośnie wymiany ciepła między
powierzchnią Ziemi a atmosferą, jasności globu ziemskiego widzianego
z przestrzeni oraz liczne zdjęcia powloki chmur i cyklonów.
8. Z baz USA wprowadzono na orbity kilka satelitów dla celów wojskowych, w tym 2 satelity Vela (28 kwietnia) służące do wykrywania
eksplozji nuklearnych.
B. Statki kosmiczne:
l. Surveyor-3, USA
- 17 kwietnia start z bazy na Przyl. Kennedy, 20 kwietnia o godz. l
min . 04 czasu środkowo-europejskiego lądowanie na Księżycu na
Oceanie Burz,
masa 1027 kg, aparatura TV, mała koparka do badania gruntu
Księżyca,

cel: dalsze badanie Księżyca dla ustalenia możliwości i warunków
lądowania kabin załogowych, przekazał około 1400 obrazów TV,
dokonał zaczerpnięcia i zmiażdżenia próbki gruntu, wykopał rowek długości 60 cm; wszystkie operacje koparki obserwowane były
drogą TV, 24 kwietnia wykonał i przekazał zdjęcia zaćmienia
Słońca

przez

Ziemię.

2. Lunar Orbiter-4, USA
- 4 maja o godz. 23 min. 25 czasu
w kierunku Księżyca,

środkowo-europejskiego

wystrzelony
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8 maja wszedł na orbitę wokółksiężycową o periselenium 2683 km,
aposelenium 6064 km, biegunową, czas jednego okrążenia 12 godzin,
- masa 378 kg, fotokamery i aparatura do badań przestrzeni,
- do 26 maja przekazał 163 zdjęć obejmujących 970/o powierzchni
Księżyca, część z nich była niestety prześwietlona, ponadto prowadził rejestrację mikrometeorytów, promieniowania Słońca i zmian
siły grawitacji.
Na zdjęciach wyróżnić można szczegóły o rozmiarach ponad 60 m, na
odwrotnej stronie Księżyca wykryto dolinę o długości 320 km i szerokości 16 km jest to największy z dotychczas znanych tego typu
utworów.
3. W enus-4, ZSRR
- 12 czerwca wprowadzona na trajektorię wiodącą ku planecie
Wenus,
- automatyczna stacja międzyplanetarna o masie 1106 kg, wyposażona w aparaturę do badania przestrzeni,
- zbliżenie do planety Wenus przewidywane po połowie października .
4. Mariner-5, USA
- 14 czerwca rozpoczął lot ku planecie Wenus,
- masa 245 kg, zawiera aparaturę do badań przestrzeni i planety .
-

C. Próby i doświadczenia:
13 kwietnia japońska rakieta Lambda 4-S-3 miała umieścić sztucznego
satelitę na orbicie, próba nie powiodła się.
30 maja próbowano wprowadzić na orbitę satelitę ESRO-II, należącego
do organizacji państw zachodniej Europy. Miejscem startu była baza
USA w Vandenberg (Kalifornia). Z powodu usterek 3-go członu ra~iety
Scout salelita wpadł do oceanu.
Od 30 maja do 30 czerwca ZSRR przeprowadził serię prób z nowymi
typami rakiet nośnych, wystrzeliwanych z terenu ZSRR i opadających
na wody Oceanu Spokojnego.
ALEKSANDER KUSNJERZ

Wyniki

badań

w dziedzinie nauk kosmicznych

Specjalny komitet do spraw "Lat Spokojnego Słońca" (IQSY) powo
łany przez UNESCO oraz Komitet Badań Kosmicznych (COSPAR) postanowiły zorganizować sympozjon naukowy na temat wyników IQSY,
wspólnie z dziesiątym zebraniem generalnym COSPAR oraz z ósmym
międzynarodowym kolokwium na temat nauk kosmicznych. Spotkanie
zaplanowano w br. w Londynie w brytyjskim Imperial College of
Science and Technology. Sympozjon IQSY jak również wspólne kolokwium IQSY/COSPAR dokonają przeglądu ostatnich badań na temat
fizyki stosunków słoneczno-ziemskich. Przede wszystkim omówione będą
wyniki naukowe uzyskane w czasie IQSY w tych dziedzinach geofizyki,
w których wpływ Słońca jest doniosłym czynnikiem oraz dokonane porównania nowo uzyskanych informacji z wcześniejszymi badaniami, jakie
prowadzone były w czasie Międzynarodowego Roku Geofizycznego (IGY),
gdy aktywność słoneczna była maksymalna. Program sympozjonu jest
tak ułożony, aby można było kolejno przedstawić referaty na temat
wszystkich dziedzin objętych IQSY.
Wg Biuletynu UNESCO Nr 1/96

TADEUSZ GRZESLO

URANIA

277

Astronomia i badania przestrzeni kosmicznej w ZSRR w 1966 roku
W dniach 6-7 lutego br. odbyło się w Moskwie doroczne plenarne
Zgromadzenie Akademii Nauk Związku Radzieckiego. Zagaił je prezes
Akademii Nauk, M. W. Ki e ł d y s z, który w słowie wstępnym scharakteryzował najważniejsze osiągnięcia nauki radzieckiej w minionym
roku, wymieniając m. in. miękkie lądowanie na powierzchni Księżyca
statków kosmicznych 1:-una-9 i l-una-13 oraz lot statku kosmicznego
Wenus-3. Podsumowania działalności naukowej Akademii Nauk ZSRR
za rok miniony dokonał główny sekretarz naukowy Prezydium Akademii,
akademik J. W. P ej w e. Referat jego obejmuje 181 stron druku i dotyczy wszystkich niemal dziedzin nauki czystej i stosowanej. Na łamach
naszego pisma zapoznajemy czytelników jedynie z fragmentami, dotyczącymi osiągnięć w dziedzinie astronomii oraz badań przestrzeni kosmicznej. Po krótkim przedstawieniu osiągnięcia podajemy w nawiasie
instytut naukowy, w którym zostało ono dokonane.
Opracowano metodę telewizyjnej obserwacji dla szybkiego oznaczania
współrzędnych oddalonych sztucznych obiektów kosmicznych z dokład
nością do 5" (Obserwatorium Krymskie). Metoda ta zdała egzamin przy
obserwacji statków kosmicznych l-una-11 i l-una-12.
Dokonano przeglądu widm słabych galaktyk aż do 17-tej wielkości.
Okazało się, że znajduje się między nimi aż 70 galaktyk "błękitnych",
świecących silnie w ultrafiolecie i dotychczas nie znanych. Rozkład energii w widmach mniej więcej polowy tych obiektów zbliżony był do
widm kwazarów (Biurakańskie Obserwatorium Astrofizyczne, Armenia).
Na wysokość ok. 20 km udało się wyrzucić automatyczną stację astronomiczną (7,6 t). W skład umieszczonej tam aparatury wchodził teleskop
o wysokiej zdolności rozdzielczej, aparatura spektralna i przyrządy do
.fotografowania Słońca. Po raz pierwszy w świecie wyrzucono do stratosfery tak duży i złożony obiekt astronomiczny (Centralne Obserwatorium Astronomiczne AN ZSRR).
Zakończono budowę największego na świecie koronografu słonecznego
(Centralne Obserwatorium Astronomiczne oraz Instytut Magnetyzmu
Ziemskiego i Jonosfery).
Zbudowano nowy przyrząd astronomiczny - wielokanałowy polaryzator-dyskryminator, przeznaczony do badania fizycznych właściwości
powierzchni Księżyca (Abastumanskie Obserwatorium Astrofizyczne).
Oddano do eksploatacji reflektor ze zwierciadłem o dwumetrowej
średnicy (Szemachinskie Obserwatorium Astrofizyczne, Azerbajdżan).
Opracowano nowy układ do fotometrii barwnej, optymalnie dostosowany do wyznaczania na dużą skalę typów gwiazd i absorpcji między
gwiezdnej (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wileńskiego).
Zdjęto spektrogramy tzw. czerwonej plamy na Jowiszu (Instytut
Astrofizyczny AN Kazachstanu).
Przejdźmy do nowego i szybko rozwijającego się działu astronomii:
astronomii radiowej. Znacznie rozszerzono zakres badanych długości fal
w kierunku długości milimetrowych i mniejszych, badano także polaryzację kosmicznego promieniowania radiowego. Badano promieniowanie
radiowe Księżyca na fali o długości 0,87 mm i Słońca (0,87 i 0,74 mm)
(Instytut Radiofizyczny).
Przy użyciu trzech rozmieszczonych przestrzennie i synchronicznie
działających radioteleskopów wyznaczano szybkość i kierunek ruchu niejednorodności plazmowych w przestrzeni. Wartość średnia szybkości
"wiatru słonecznego" wynosi 220-350 km/sek dla odległości kątowej 45°
od Słońca (Instytut Fizyczny AN ZSRR).
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Rozpoczęto systematyczne badania kosmicznych źródeł promieniowania radiowego na radioteleskopie UTR-1, co pozwoliło po raz pierwszy
otrzymać widma szeregu źródeł w przedziale od 12 do 20 MHz (Instytut
Radiofizyki i Elektroniki Akademii Nauk Ukrainy).
W Simeizie zaczął działać radioteleskop ze zwierciadłem o średnicy
22 m, specjalnie dostosowany do fal milimetrowych (Krymskie Obserwatorium Astrofizyczne).
W dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej przy użyciu sztucznych
satelitów Ziemi i statków kosmicznych warto wymienić między innymi,
co następuje:
Uzyskano rozkład stężenia elektronów, temperaturę elektronów i dane
o pochłanianiu ultrafioletowego promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej dla wysokości od 100 do 500 km. Na statku kosmicznym
Wenus-3 (listopad 1965- styczeń 1966) prowadzono pomiary stężenia
cząstek naładowanych na odległościach aż do 15 mln km od Ziemi. Podobne pomiary prowadzone były wykorzystując aparaturę na pierwszym
sztucznym satelicie Księżyca - Łunie-lO (Instytut Radiotechniczny).
Zmierzono również pole magnetyczne w najbliższym otoczeniu Księ
życa. Informacje o elektronach w atmosferze uzyskiwano za pomocą
Elektronu-2 i Elektronu-3. Aparatura Łuny-lO, 11 i 12 umożliwiła wykrycie rentgenowskiego promieniowania Księżyca. Łuna-13 pozwoliła
uzyskać unikalne dane o fizycznych właściwościach powierzchni Księ
życa (twardość gruntu).
W tym krótkim przeglądzie nie podobna nawet wymienić wszystkich
wystrzelonych satelitów i statków kosmicznych; zainteresowanych odsyłamy do krótkich przeglądów, które ukazywały się w kronice w naszym
piśmie. Zatrzymaliśmy się jedynie nad tymi aspektami, które mogłyby
być bardziej interesujące dla miłośników astronomii, a nie astronautyki.

Na podstawie sprawozdania J. W. PEJWEGO (w numerze 3 Wiesintka Akademii
Nauk SSSR z 1967 roku)

opracował

BRONISŁAW

KVCHOWICZ.

Komitet Narodowy Badania · Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR)

·

Komitet Badań Przestrzeni Kosmicznej PAN działający przy Wydziale
III PAN został przemianowany na Komitet Narodowy Badań Przestrzeni
Kosmicznej (komitet d /s komitetu międzynarodowego COSPAR). Do maja
1966 roku prof. W łodzimierz Z o n n, jako członek Biura COSPAR,
utrzymywał kontakt z władzami COSPAR; członkowie Warking Group I
doc. L. C i c h o w i c z (Sub-Group of Tmcking) oraz płk J. Gry c a n
(Sub-Group of Telemetry) współdziałali drogą korespondencyjną z odnośnymi ośrodkami i osobami. Prof. S t e f a n P i o t r o w s ki, prof. Wło
dzimierz Zonn i doc. L. Cichowicz wzięli udział w VII zgromadzeniu
ogólnym COSPAR i sympozjonie w Wiedniu w maju 1966 roku. Na posiedzeniu Biura COSPAR doc. L. Cichowicz został powołany na członka
Panel on Space Education and Training, którego zadaniem będzie organizowanie kształcenia w zakresie badań kosmicznych i obserwacji w krajach na drodze rozwoju. W roku sprawozdawczym ukazał się pierwszy
numer Biuletynu Artificial Satellites (dawna nazwa: Biuletyn polskich
obserwacji sztucznych satelitów), który od początku 1966 r. wychodzi pod
egidą wspólną Komitetu Narodowego Badania Przestrzeni Kosmicznej
oraz Komitetu narodowego geofizyki i geodezji pod naczelną redakcją
prof. W. Zonna.
Wg Biuletynu UNESCO Nr 4/99
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Hodoskop w Łodzi
Do badań nad promieniowaniem kosmicznym, docierającym do powierzchni Ziemi, buduje się olbrzymie urządzenia detekcyjne. Szczególnie
trudno jest badać wysokoenergetyczne miony, cząstki promieniowania
kosmicznego, charakteryzujące się wielką przenikliwością. Im większa
powierzchnia detekcyjna urządzenia rejestrującego - tym lepiej. Powierzchnia zbudowanego przez naukowców z łódzkiego oddziału Instytutu Badań Jądrowych hodoskopu do rejestracji mionów wynosi 42 m 2 ;
do jego budowy zużyto około 5 tysięcy tranzystorów i 12 tysięcy diod
półprzewodnikowych. Umieszczono go 15 metrów pod ziemią, dzięki
czemu "odfiltrowane" zostaną w wyniku pochłaniania w grubej warstwie
ziemi te składniki promieniowania kosmicznego (protony, neutrony, fotony, elektrony), którymi nie interesują się łódzcy naukowcy.
BRONISŁAW

Federacja

Służb

KUCHOWICZ

Astronomicznych i Geofizycznych

z upływem w 1966 roku dziesięciolecia istnienia Federacji
Astronomicznych i Geofizycznych (FAGS), Komitet UNESCO opublikował broszurę noszącą tytuł "Federation des services astronomiques
et geophysiques", poświęconą działalności i osiągnięciom tej organizacji.
Nauki astronomiczne i geofizyczne obejmują dziedziny, w których stale
służby międzynarodowe są niezbędne dla opracowywania i rozpowszechniania danych. W związku z tym wyłoniła się konieczność scentralizowania w skali międzynarodowej gromadzenia niektórych danych i informacji. Inicjatywę scentralizowania istniejących już przy poszczególnych
uniach stałych serwisów podjęła przed laty Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU), Międzynarodowa Unia Geodezyjna i Geofizyczna (UGGI)
oraz Unia Międzynarodowa Naukowo-Radiowa (URSI). Do FAGS należą
obecnie następujące placówki zajmujące się badaniami fizycznymi Ziemi:
Międzynarodowe Biuro Czasu (BIH), Międzynarodowa Służba ruchów
bieguna osi obrotowej Ziemi, Stały serwis średniego poziomu morza,
Międzynarodowy Ośrodek przypływów i odpływów, Międzynarodowe
Biuro Sejsmologiczne, Stały serwis do spraw grubości skorupy ziemskiej,
Stały serwis Wskaźników Geomagnetycznych, Kwartalny Biuletyn n /t
działalności Słońca, Organizacja do spraw promieniowania słonecznego
oraz Międzynarodowa służba ursigramów i dni światowych (IUWDS).
Wszystkie te organizacje mają za cel dokonywanie stałych obserwacji,
gromadzenie informacji i danych dotyczących astronomii, geodezji i geofizyki, dokonywanie analiz i syntez, wyciąganie konkluzji, udzielanie na
żądanie informacji oraz publikowanie uzyskanych rezultatów.
W

związku

Służb

Wg Biuletynu UNESCO Nr 4/99

Krater

księżycowy nałożony

na inny krater
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pochodzenia

Zdjęcie

ciemnej strony Księżyca wykonane przez kamery Lunar
Orbiter-2 i wywołane niedawno przez NASA, ukazuje niezwykły fenomen natury polegający na tym, że wielki krater nałożony jest na starszy,
nieco mniejszy krater. Większy a jednocześnie młodszy krater ma 50 km
szerokości; szerokość jego starszego sąsiada wynosi ok. 40 km. Zdjęcie
obejmuje powierzchnię około 83 X 70 km, polożoną na 128, 0 9 długości
wschodniej i 12, 0 5 szerokości południowej.
Wg Horyzontów Nauki Nr 10
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Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii
Astronomicznej (IAU)
W roku 1966 głównym zagadnieniem, jakim zajmował się Komitet
Narodowy Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) było rozpoczęcie
prac przygotowawczych do udziału astronomów polskich w XIII Kongresie IAU, który zaplanowano na sierpień 1967 r. w Pradze. Podjęto
także uchwalę w sprawie organizacji w Polsce kongresu IAU w roku 1973,
w ramach roku Kopernikowskiego. Prof. E u g e n i u s z R y b k a byl
nadal prezesem komisji historii astronomii Unii i w tym charakterze
opracował sprawozdanie na kongres IAU w roku bieżącym z postępu
prac z zakresu historii astronomii w latach 1964-1966. Jako członek
komitetu organizacyjnego Komisji fotometrii gwiazdowej opracował również rozdział sprawozdania o standartach fotometrycznych. Poza tym we
władzach Unii w 1966 r. pracowal prof. Kar o l K o z i e l, jako jeden
z dwóch wiceprezesów Komisji do spraw Księżyca.
Z

działalności

Wg Biuletynu UNESCO Nr 4/99
TADEUSZ

Nowe obserwatorium astronomiczne w
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Bułgarii

Do chwili obecnej Bułgaria nie posiada własnego obserwatorium
astronomicznego (nie licząc kilku niewielkich ośrodków o charakterze
milośniczym). Nieliczne grono astronomów pracujące w sekcji astronomii
Bułgarskiej Akademii Nauk korzystało do tej pory, dla przeprowadzenia
swych badań, z gościny ośrodków zagranicznych, główne w Związku
Radzieckim.
Jak podaje sofijski dziennik Wieczerni Nowiny z dnia 27. V. br., dzięki
przyznaniu specjalnych funduszy przez Rząd Bułgarskiej Republiki Ludowej, w ciągu najbliższych 3-4 lat zostanie zbudowane nowoczesne
obserwatorium astronomiczne. Usytuowane ono będzie około 40 km na
poludniowy wschód od Sofii, w górach, na szczycie o nazwie Plana-planina. Wybrany teren jest lesisty, polożony na wysokości ok. 1300 m n.p.m.
na rozległym wzniesieniu. Jak wykazały badania mikroklimatu okolicy,
teren bardzo dobrze nadaje się pod budowę przys7Jego obserwatorium.
Duże oddalenie od najbliższych osiedli gwarantuje należytą czystość
atmosfery i ochronę od świateł, niezbędne przy poważnych obserwacjach
astronomicznych.
Jako główny instrument obserwatorium, Bułgarska Akademia Nauk
zamówiła w firmie Carl Zeiss Jena uniwersalny teleskop o średnicy
zwierciadła dwa metry. Będzie on podobny do już pracujących tego
typu przyrządów w Tautenburgu (NRD) i Ondrejowie (Czechosłowacja).
Obok dużego teleskopu przewiduje się ustawienie kilku mniejszych
o średnicach zwierciadeł kilkadziesiąt cm, oraz wyposażenie obserwatorium w najnowocześniejszą aparaturę niezbędną dla opracowywania
uzyskiwanych materiałów.
Na terenie obserwatorium zaplanowano postawienie budynku mieszczącego pracownie naukowe, administrację, oraz warsztaty; ponadto przewiduje się wybudowanie domu mieszkalnego dla stalego personelu obserwatorium i hotelu dla czasowo przebywających astronomów-obserwatorów.
Zbudowanie tego nowoczesnego obserwatorium pozwoli niewątpliwie
spopularyzować dotąd wolno rozwijającą się astronomię w Bułgarii i da
możność bułgarskim astronomom uzyskiwać wiele cennych wyników
w badaniu Wszechświata.
JERZY M. KREINER
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Stowarzyszenia

Astronomii i Geodezji
Estońskiej SRR milośnicy astronomii należą wspólnie z fachowcami
Wszechzwiązkowego Stowarzyszenia Astronomii i Geodezji (W AGO).
Oddział Estoński liczy ogółem 112 członków. Prezesem Zarządu Oddziału

W

do

jest p. C. Villman.
Tallińskie Kolo Estońskiego Oddziału W AGO otrzymało w 1962 roku
nowy lokal na wzgórzu Mustanao. Członkowie Oddziału zajmują się
obserwacjami astronomicznymi, pracą popularyzatorską, zwłaszcza wśród
młodzieży szkól licealnych, budową przyrządów astronomicznych oraz
pracą naukową. W pracy popularyzatorskiej Oddział korzysta z prasy
i radia, zamieszczając w czasopismach artykuły astronomiczne i wystę
pując z audycjami radiowymi. Obserwatorium astronomiczne w Tartu
oraz Dostrzegalnię w Tallinie zwiedza rocznie kilka tysięcy osób.
Zyczymy naszym estońskim Kolegom najlepszych wyników pracy.
Eesti Koleegidele soovime edukad ti:ii:id astronoamia alal!
Wg Tlthetornt Ka!encler

ŁUCJA

SZYMAŃSKA

NOWOSCI WYDAWNICZE
ASTRONOMIA POPULARNA - praca zbiorowa pod redakcją prof.
dra S t e f a n a P i o t r o w s ki e g o, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza
Powszechna", Warszawa, 1967, str. 616, cena 65,Książka ta składa się z krótkich monografii pióra wybitnych astronomów polskich, które obejmują wybrane działy astronomii współczesnej.
Napisana jest w sposób przystępny, lecz jednocześnie na wysokim poziomie naukowym. Stanowić ona może podręczną encyklopedię nauki o niebie i dlatego milośnicy astronomii na pewno będą do niej często zaglą
dali. Tekst uzupełniają liczne fotografie i rysunki, a obszerny skorowidz
ogólny znacznie ułatwi poszukiwanie odpowiednich zagadnień.
Treść tej interesującej książki jest następująca: prof. dr Stefan Piotrowski - Wstęp, dr Jan Gadomski - Rodzina Slońca, prof. dr Jan
Mergentaler- Slońce, doc. dr Józef Smak - Zycie gwiazd, dr Stanisław
Grzędzielski Uklad Drogi Mlecznej, prof. dr Włodzimierz Zonn Kosmologia, doc. dr Krzysztof Serkawski i mgr Sławomir Ruciński Wspólczesna technika w astronomii, dr Jan Gadomski - Ku planetom
i gwiazdom, dr Olgierd Wołczek - Przegląd osiągnięć astronautyki
w roku 1966.

Niektóre jednak dane w pierwszej części (Rodzina Slońca) przestały
aktualne jeszcze przed ukończeniem druku książki. Przede wszystkim
na powierzchni Księżyca jest obecnie 9 a nie 6 kraterów "polskich"
(str. 36), a dokola Saturna krąży 10 a nie 9 księżyców (str. 62). Nie
uwzględniono też komety 1966e (str. 78), która odkryta została przez
doc. dra Konrada Rudnickiego w r. 1966.
Należy również zwrócić uwagę na mapkę Księżyca (str. 42), gdzie
wiele utworów ma niewłaściwą nazwę. Widocznie dr Jan Gadomski nie
zdąży! przed śmiercią zrobić korekty mapy na rysunku wykonanym przez
grafika. A oto ich zestawienie (na pierwszym miejscu nazwy nieprawidlowe, na drugim zaś nazwy właściwe): Albulteda - Abulfeda, Boscovitch - Boscovich, Bratosthenes - Eratosthenes, Budorus - Eudoxus,
być
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Bertaud - Sirsalis A, Cepsorinus - Censorinus, Eacke - Encke, Firminicus - Firmicus, Flansen - Hansen, Godenius - Goclenius, Helican - Helicon, Hare - Bailly A i B, Lacus Morus - Lacus Mortis,
Maurotycus - Maurolycus, Monelaus - Menelaus, Percy Mts - Cavendish i Henry, Regiomontarjus - Regiomontanus, Sven Hedin - Reiner,
Taryntius - Taruntius, Vibuvius - Vitruvius.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

G. Lindner- FIZIKA W KOSMOSIE (w jęz. rosyjskim; tytulu chyba
nie trzeba tłumaczyć), Izdatielstwo "Mir", Moskwa 1966, str. 248, cena
zl 9,90. Przekład z niemieckiego.
Książka ta nie potrzebuje na pewno reklamy. Ma ona na celu zapoznanie w przystępny sposób czytelnika z szeregiem zagadnień fizyki
i astronomii, związanych z podbojem przestrzeni kosmicznej. Autor rozpoczyna od przedstawienia mechaniki newtonowskiej i jej zastosowań
do ruchu ciał niebieskich i statków kosmicznych. Następnie omówione
są takie kwestie astrofizyki i astronomii, jak odległości w skali kosmicznej, rozmiary ciał niebieskich, promieniowanie gwiazd, budowa wewnętrzna gwiazd i ich źródła energii, promieniowanie radiowe i kosmiczne. Na koniec w dość udany sposób autor przedstawia krąg problemów teorii względności (zarówno szczególnej jak i ogólnej), niezbędnej
do zrozumienia kwestii kosmologicznych, omówionych w ostatnim rozdziale.
Książka nie wymaga specjalnego przygotowania od czytelnika, mimo
iż jest napisana na wysokim (co wcale nie znaczy: trudnym) poziomie.
Bardzo ważne jest to, że oddaje ona stan nauki z dnia dzisiejszego. Choć
oryginał ukazał się w języku niemieckim przed 3 laty, tłumaczenie rosyjskie sprawia wrażenie książki jakby świeżo napisanej. Wypada w tym
miejscu wyrazić życzenie, by któreś z naszych wydawnictw (chyba
w pierwszym rzędzie powolana do tego będzie "Wiedza Powszechna")
jak najszybciej zajęło się tą książką. Jest ona tak ciekawie napisana
(i zawiera 128 pouczających ilustracji), że nakład z pewnością nie poleży
zbyt długo na pólkach księgarskich. Na razie książkę można jeszcze dostać w wersji rosyjskiej w księgarniach wydawnictw importowanych.
BRONISŁAW

KUCHOWICZ

KALENDARZYK HISTORYCZNY
25 października 1789 r. urodził się Samuel Schwabe
S a m u e l H e i n r i c h S c h w a b e urodził się w Dessau (Niemcy)
i tam też skończył szkołę średnią. Studia farmaceutyczne odbył na uniwersytecie w Berlinie, a po ich ukończeniu powrócił do Dessau i poświęcił się pracy w aptece. W wolnych chwilach interesowal się botaniką, zbierając rośliny występujące w okolicach rodzinnego miasta.
W r. 1826 zaczął z zamiłowania zajmować się astronomią, zwłaszcza
obserwacjami plam słonecznych. Mial bowiem nadzieję, że obserwacje
te mogą go doprowadzić do odkrycia domniemanej planety Wulkan, mającej rzekomo krążyć jeszcze bliżej Słońca niż Merkury. W rezultacie
odkrył okresowość plam słonecznych, co przyniosło mu zasłużoną sławę:
za odkrycie to został w r. 1857 nagrodzony złotym medalem Królewskiego
Towarzystwa Astronomicznego w Londynie. Zmarł 11 kwietnia 1875 r.
w Dessau, mając 86 lat.
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Obserwacji plam słonecznych dokonywał Schwabe za pomocą dwu
reflektorów, z których jeden mial 106 cm ogniskowej, a drugi 183 cm.
Słońce obserwował przez niebieski filtr, a ponadto blask jego osłabiał
diafragmami o średnicy 3 i 6 cm. Dla każdego dnia wykonywal rysunek
tarczy Słońca o średnicy 5 cm, na który nanosił wszystkie widoczne tego
dnia plamy. Wyniki dwunastoletnich obserwacji plam słonecznych opublikował w r. 1838 w Astronomische Nachrichten. Wtedy już zaczął podejrzewać, że plamy słoneczne wykazują lO-letnią okresowość. Przypuszczenia te zostały potwierdzone w następnych latach obserwacji, a rozprawę na ten temat Schwabe opublikował w r. 1843 również w Astronomische Nachrichten. Obie publikacje pozostały jednak nieznane do
r. 1851 i zwróciły uwagę astronomów dopiero wówczas, gdy A lex a nd er von H u m b o l d t (1769-1859) wyniki obserwacji Schwabego
z lat 1826-1850 ogłosił w trzecim tomie swego dzieła pt. "Cosmos".
Odkrycie okresowości plam słonecznych zostało potwierdzone w r. 1862
przez Rud o l f a W o l f a (1816-1893), któremu udało się nawet wyznaczyć momenty maksimów i minimów występowania plam słonecznych
od r. 1610. Stwierdził on również, że między dwoma maksimami plam
słonecznym może upłynąć od 7 do 16 lat, a średnia długość okresu plamotwórc zego Słońca wynosi około 11,1 lat.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI

PAŹDZIERNIK

1967

Rankiem nad wschodnim horyzontem pięknym blaskiem świe
ci W e n u s; w tym mi~siącu osiąga maksimum swej jasności i błyszczy jak gwiazda około -4.3 wielkości.
Po północy w gwiazdozbiorze Lwa widoczny jest J o w i s z.
Przebywa blisko Regulusa, gwiazdy pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Lwa, ale jest znacznie od niej jaśniejszy. Przez lunety lub dobre lornetki możemy już obserwować ciekawe zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza.
Dokładne momenty tych zjawisk podajemy w tekście.
S a t urn widoczny jest przez całą noc jako gwiazda około
+ 0.6 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba,
a M ar s a odnajdziemy wieczorem jako czerwoną gwiazdę
pierwszej wielkości na granicy gwiazdozbiorów Wężownika
i Strzelca.
U r a n pod koniec miesiąca wschodzi nad ranem, a M e rk u r y zachodzi prawie razem ze Słońcem, obie planety są więc
praktycznie niewidoczne. N e p t u n i P l u t o n przebywają
zbyt blisko Słońca na niebie i także są niewidoczne.
Za pomocą większych lunet możemy też odnaleźć dwie planetoidy około 11 wielkości gwiazdowej. Obie przebywają w tej
samej okolicy nieba i widoczne są prawie całą noc: D e m-
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b o w ska na granicy gwiazdozbiorów Byka i Woźnicy i Fort u n a w gwiazdozbiorze Byka. Obie planetoidy zmieniają też
w tym miesiącu kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd,
zakreślą więc na niebie fragmenty charakterystycznych pętli.
W październiku promieniują meteory z dwóch stałych rojów
meteorytowych: 9 i 10 października Giakobinidy i od 15 do
25 października Orionidy. Szczegóły dotyczące radiantów obydwu rojów i ich aktywności podane są w tekście Kalendarzyka.
2d O 2lh Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem. O 23h Saturn
w przeciwstawieniu ze Słońcem.
4d6h Wenus w złączeniu z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Lwa. W tym samym gwiazdozbiorze przebywa także
Jowisz, obserwujemy więc rankiem nad wschodnim horyzontem piękną
konfigurację Wenus, Jowisza i Regulusa.
5dl5h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
6d Tego ranka Wenus osiąga maksimum swego blasku w obecnym
okresie porannej widoczności. O 19h Neptun znajdzie się w niewidocznym
złączeniu z Księżycem.
7d O 2h33m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 3 księżyca; plamka:
cienia wędruje po tarczy planety aż do wschodu Słońca. O 2lh nastąpi
bliskie zlączenie Księżyca z Antaresem, czerwoną gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona. Zakrycie Antaresa przez tarczę
Księżyca widoczne będzie w północno-wschodniej Ameryce.
8d14h Mars w złączeniu z Księżycem.
9d5h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt
odchylenia wynosi 25°). Merkury znajduje się jednak na takiej części
swej orbity, że jego położenie względem Słońca na niebie jest niekorzystne dla obserwacji z Ziemi.
l Qd Nad ranem przypada maksimum aktywności meteorów z roju
Giakobinidów. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma
współrzędne: rekt. 17h3Qm, dekl. +54°. W tym roku promieniowanie meteorów może nie być zbyt intensywne, ale warunki obserwacji są dobre.
l4d Nad ranem obserwujemy koniec wędrówki 2 księżyca Jowisza
i jego cienia na tle tarczy planety. Cień księżyca widoczny jest do 2h4m,
a koniec przejścia samego księżyca nastąpi o 3h59m.
15d2h Bliskie zlączenie Jowisza z Reguluse-m, gwiazdą pierwszej wielkości w Lwie. Nad ranem znowu obserwujemy nad wschodnim horyzontem piękną konfigurację Wenus, Jowisza i Regulusa.
17d3h Saturn w bliskim złączeniu z Księżycem. Zakrycie Saturna przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Pólnocnej i środkowej Ameryce.
18d Całkowite zaćmienie Księżyca, niewidoczne w Polsce. Foczątek
zaćmienia widoczny na Pacyfiku, u wybrzeży Azji, w Arktyce i w całej
Ameryce; koniec w Australii, we wschodniej Azji, zachodniej części
Ameryki Pólnocnej, w Arktyce i na Pacyfiku.
19d O 3h16m obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza,
który zniknie nagle w cieniu planety w pobliżu lewego brzegu jej tarczy
(patrząc przez lunetę odwracającą).
20d Obserwujemy koniec przejścia cienia l księżyca Jowisza (o 2h53m)
i samego księżyca (o 3h55m) na tle tarczy planety.
2ld O Uh Merkury nieruchomy w rektascensji. Nad ranem od lh47m
na tle tarczy Jowisza wędruje cień jego 2 księżyca, a o 3h52m sam księ-
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życ 2 rozpoczyna swoje przejście. W tym czasie przypada też maksimum
aktywności meteorów z roju Orinnidów. Radiant tego roju leży na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Oriona i ma współrzędne: rekt. 6h25m,

·dekl. +15°. Warunki obserwacji są jednak w tym roku niekorzystne.
24d3h50m Słońce wstępuje w znak Niedźwiedzia (Skorpiona), jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wówczas 210°.
25d22h22m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0° ; jest
to początek 1527 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
27d Nad ranem obserwujemy początek przejścia księżyca l i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca l pojawia się na tarczy planety
o 2h29m, a sam księżyc rozpoczyna przejście o 3h35m. W tym czasie na
tarczy planety widoczny jest też cień księżyca 4.
28d O 3h2m obserwujemy koniec zakrycia l księżyca Jowisza przez
tarczę planety; księżyc ukaże się spoza prawego brzegu tarczy (w lunecie
odwracającej) . O 14h Jowisz w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
29d Wenus w złączeniu z Księżycem (o 2lh).
30dUh Zlączenie Urana z Księżycem .
Minima Algola (~ Perseusza) : październik 2d2lh25m, 5dl8h10m,
17d5h25m, 20d2h10m, 22d23hOm, 25d19h50m.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środk. -europejskim.
ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
W

Dat a

l od

1967

j.

Data
1967

p

o

!26.02
26.14
26.24
+26.30
+26.34
+26.35
+26.32
+26.27

3
5
7
9
11
13
15
P -

tarczy

B0, L0

od Ziemi

l od

ar s

Słońca

l

od Ziemi

a. mlnkro j. a. mlnkm j . a. mln km
0.392 58.7 1.412 211.2 1.447 216.4
0.457 68.4 1.404 210.0 1.499 224.2
0.528 79.0 1.396 208.9 1.550 231.9
0.602 90.0 1.391 208.0 1.600 239.4
0.677 101.2 1.386 207.4 1.650 246.9

a. mln km j.

108.4
108.2
108.0
107.8
107.7

l

Bo
o
+6.70
+6.60
+6.50
+6.38
+6.26
+6.14
+6.00
+5.85

l

Lo
o
321.66
295.30
268.91
242.53
216.14
189.76
163.37
136.99

l

Data
1967

X 17
19
21
23
25
27
29
31

l

p

o
+26.19
26.08
+25.93
+25.76
!25.56
25.32
25.05
+24.74

l

Bo
o
+5.70
+5.53
+5.38
+5.20
5.02
+4.84
+4.65
+4.45

odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
na wschód, - na zachód) ;
heliografiezna s zerokość i długość środka tarczy.

kąt

(+

l

M

DANE DLA OBSERWATOROW SLOI~WA
(na 13h czasu ~rodk.-europ . )

l

Xl

Słońca

0.725
0.723
0.722
0.721
0.720

IX 29
X 9
19
29
XI 8

e n u s

l

Lo
o
110.61
84.23
57.85
31.47
5.09
338.72
312.34
285.97

wierzchołka
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Październik

Data
1967

1967 r.

1h czasu
środk.-europ.

l

Warszawa

1h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a

IX28
X 8
18
28

PLANETY I PLANETOIDY

MERKURY
hm
hm
hm
o
-12.1
13 39
7 54
17 44
-17.2
8 29
17 19
14 24
-19.9
16 52
14 53
8 36
-18.0
7 35
16 15
14 44
Zachodzi prawie razem ze Słońccm. Praktycznie niewidoczny.

l

Warszawa
-

l o l wsch. l

a

zach.

WENUS
o
hm
hm
hm
2 31
9 56
15 42
+7.1
10 15
2 10
15 21
+7.2
2 03
15 05
lO 42
+6.3
14 49
1115
2 05
+4.4
Swieci pięknym blaskiem nad
jako
wschodnim
horyzontem
Gwiazda Poranna około -4.3 wieikości.

MARS
-23.9
12 10
19 31
16 41
-24.6
12 07
17 12
19 16
17 44
19 06
-25.0
12 03
18 16
-25.0
11 55
18 58
Widoczny wieczorem na granicy
gwiazdobiorów
Wężownika
i Strzelca (+l wielk. gwiazd.).

.JOWISZ
16 16
9 55
+13.5
l 55
15 39
lO 02
+12.8
126
15 06
10 09
+12.3
o 56
14 29
10 15
+11.8
o 25
Widoczny po pólnocy w gwiazdozbiorze Lwa (około -1.5 wielk.
gwiazd.).

SATURN
18 22
6 40
+L6
IX 181
17 Ol
511
X 8
+0.9
3 45
28
+0.4 l 15 39
Widoczny całą noc na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba
(około +0.6 w. gw.).

URAN
17 44
518
1142
+2.7
4 07
16 27
11 47
+2.2
2 55
15 11
11 51
Pod koniec miesiąca wschodzi nad
ranem; praktycznie nicwid oczny.

IX28
X 8
18
28

o 42
o 36
o 31

l

l

l

l +LB l

l wpoludniku

l wpołudniku

a

PLUTON

NEPTUN
h

IX 19
X 9
29

IX 27
X 7
17
27
XI 6

m

15 20.8
15 23.0
15 25.7
Niewidoczny.

()

l

l

-16 40 1
-16 49
-17 00 .

h m

15 05
13 49
12 33

h

m

s

11 48 28 l +t711~0
o
11 51 11
+16 57.2
11 53 40 l +16 47.7
Niewidoczny.

l

l

h

m

11 35
10 19
9 03

l

PLANETOIDA 19 FORTUNA
PLANETOIDA 349 DEMBOWSKA
+22 08
4 15
5 00.5
5 03.4
+26 53
4 19
+22 08
3 44
5 08.6
+27 34
3 43
5 07.4
+22 03
3 lO
5 13.5
+28 14
:i 05
5 08.7
5 14.7
+21 fi2
2 32
+28 52
2 24
5 07.1
+21 36
l 50
5 12.1
+29 26
l 40
5 02.4
Widoczna prawie całą noc w gwiaWidoczna prawie całą noc na grazdozbiorze Byka. Około 10.5 wiclk.
nicy gwiazdozbiorów Byka i Woź
gwiazd.
nicy. Około 11 w. gw.

l

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z k1lku
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

Październik

SŁOIQ"CE

1967 r.
1h czasu

Data

r. czasu

a.

l

Poznań

Szczecin

środk. -europ.

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

l

Białystok

Rzeszów

l

wsch. J zach. wsch. j zach. wsch. J zach. wsch. zach. wsch. zach. wsch . zach. wsch. zach. wsch. l zach.!

&

l
m

hm

IX 28 + 9.0
X 8 +12.1
18 tl4.6
16.1
28
XI 7 +16.3

12 15
12 55
13 28
14 Ol
1445

o

- 1.6
-5.5
- 9.3
-12.8
-16.0

hm

hm

5 57
614
6 34
6 52
712

17 47
17 24
17 Ol
16 39
, 1620

hm

hm

5 47 17 38
6 04 17 16
6 22 16 53
6 40 16 33
6 58 , 16 14

hm

5 48
6 02
6 19
6 36
6 53

hm

17
17
15
16
16

38
16
54
34
17

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

hm

5 42
5 59
6 19
6 38
6 58

17 30
17 05
16 41
lfi 19
15 59

5 35
5 50
6 06
6 22
6 39

17 27
17 05
16 44
16 25
16 08

5 30
5 47
6 03
6 22
6 41

17 23
16 59
16 37
16 17
16 58

5 27
5 42
5 58
6 15
6 31

17
17
16
16
16

5 23
5 40
5 58
6 17
6 36

17 13
16 50
16 25
16 06
15 45

18
56
36
17
00

KSIĘŻYC
l

Data
l 967

h czasu

środk.-europ.

- -- - a.

X

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

h m

&

o

lO 07 +16.5
11 Ol +10.4

1154 + 3.6
12 47 , - 3.5
13 42 -10.5

1438 , -16.8
15 37
16 39
17 42
18 44

-22.1
-25.8
-27.9
-28.1

l

Warszawa

1h czasu
Data
1967

wsch. zach.
h m

l

h m

l 40 16 45
3 11 116 59
443 1712
6141725
7 48117 41
9 23 18 00
lO 57 18 27
12 26 19 04
1338 1958
14 30, 21 07

środk.-europ .

- a.

X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-l

&

Warszawa Data
1967
wsch.\ zach.

lh m
h m l
o
19 43 -26.7 15 05 22 27
h m

20 39 -23.8
21 31 : -19.9
22 20 -15.2
23 05 - 9.9
23 48 - 4.4
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Drogi Kolego!
Czy wypełniłeś

podstawowy obowiązek członkowski i ureza rok 1967? Czy wiesz, że brak Twojej składki
w budżecie Towarzystwa, to brak możliwości
sfinansowania 200 prelekcji lub 6000 godzin pokazów, to dalsze
ograniczenia finansowe w pokrywaniu słusznych potrzeb Oddziałów? Budżet naszego Towarzystwa w 1 /1 bazuje na dochodach wła
snych - dotacja Polskiej Akademii Nauk równoważy jedynie wydatki na wydawnictwa, głównie na "Uranię". Dotychczasowe zaś
wpływy ze składek członkowskich wyniosły zaledwie połowę przewidywanego dochodu.
Apeluję zatem o możliwie rychłą wpłatę składki i z góry dzię
kuję za właściwe zrozumienie sytuacji.
Jeszcze dziś wypełnij czek na konto PKO I OM w Krakowie
nr 4-9-5227.
Edward Szeligiewicz
Skarbnik
Zarządu Głównego PTMA
już

gulowałeś składkę
to brak 50 000 zł
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Zam. 1604/67

llilechanlczna koparka Surveyora-3. Na pomoście "ziemia" wykopana w dniu 26. IV. 1967 r. jes1
przedmiotem badań selenologów. Zdjęcie wykonano przy użyciu filtru czerwonego.

Czwat·ta strona okładki: Zdjęcie wykonane przez Surveyora-3 w dniu 26. IV. 1967 r. p· zećst:.wi2'
koparkę w akcji. Wykopany przez nią "krater" (widoczny na zdjęciu) ma średr.H·ę 30 cm
i głębokość 2 cm.
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POLSKIEGO TOWARlYSTWA
MIŁOŚIIKÓW ASTROlUIII

LISTOPAD 1987

Nr 11

Czasopismo wydawane z zas:llku Pol.s.kiej
Akademii Nauk. Zatwierdzone przez MInisterstwo Oświaty do użytku szkól ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli 1 techników (Dz. Urz. Mln. Ośw.
Nr 14 z 1~66 roku, W-wa 5.11.66).

SPIS TRESCI
Od redakcji.
Grzegorz Sitarski - Leonidy.
Stanisław
R. Brzostkiewicz
Jednostka astronomiczna.
Kronika: Nowa klisza astrofotograficzna - Co nowego na Słońcu Tajemnicze cienie na Księżycu- Badania gruntu księżycowego - Krater Inghirami na zdjęciu Lunar-Orbitera-4 Poszukiwania drugiego Księżyca Ziemi Najlepiej
poznana kraina na Marsie - Jądro
naszej galaktyki - Atmoofery księ
życów Jowisza Wykrywacze życia
na planetach - Największe teleskopy świata.
Kronika PTMA: Nowy instrument
w Oddziele Warszawskim.
Nowości wydawnicze.
To i owo: SztucZIIla pełnia.
Kalendarzyk historyczny: Chrystian Doppler.
Kalendarzyk astronomiczny.
ZARZĄD GLÓWNY PTMA (Kraków, Solskiego 30/8) prowadzi sprzedaż:

ATLAS NIEBA M. Mazura 80 zł (90 zł:); TELESKOP ZWIERCIADLANY W WYKONANIU AMATORSKIM A. Rybarskiego - 3 zl
(4 zł); OBROTOWA MAPA NIEBA
A. Słowika, M. Mazura 25 zł
(30 zł:), dla członków PTMA. 5 ~
ZIIlliżki. Ceny w nawiasach obeJmUJą
koszt wysyłki.

4
liśmy

października
obchodziX rocznicę wprowadze-

nia pierwszego radziecktego
sztucznego satelity na wokół
ziemską
orbitę.
O rozwoju
astronomii w ZSRR informuje
czytelników artykuł wstępny,
omawiający osiągnięty dzięki
społecznemu, który
zapoczątkowała Wielka Rewo-

ustrojowi

lucja, dorobek 50-lecia nauki
radzieckiej.
W polowie listopada spodziewane jest spotkanie się
Ziemi z rojem meteorów potoku Leonidów. Obserwacje wizualne meteorów mogą być
prowadzone przez milośników
według ustalonego schematu
(patrz "Poradnik Milośnika
Astronomii" P. Kulikowskiego
oraz wkładka do 2 nru Uranii
z 1956 r.). Milośnikom począt
kującym radzimy skoncentrować się na zliczaniu meteorów
przebiegających pewną określoną polać nieba (np. okno
czy otwór w dachu), w określonych odstępach czasu np. lO-minutowych, notując
czas z dokładnością do minuty. W przypadku meteorów
jaśniejszych

należy

według

mapy nieba ustalić możliwie
dokładnie przebieg jego trasy,
notując
momenty
początku
i końca zjawiska (nieodzowna
jest tu współpraca dwóch lub
więcej obserwatorów). Prosimy o przysyłanie wyników
do redakcji "Uranii", Warszawa, Al. Ujazdowskie 4.
Czytelnicy zauważyli zapewne, że w miejscu paź~zier
nikowej notatki wstępne3 ukazała się niepostrzeżenie niestety jej wrześniowa poprzedniczka.
Zasugerowa?!i
nadal trwającą aktualnośctą
lotu 2 statków w kierunku
Wenus przeoczyliśmy niebła
hy fakt, że notka była już
przed miesiącem opublikowana. Przepraszamy!
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OD REDAKCJI

R ocznice
kle

doniosłych

w dziejach

ludzkości wydarzeń są

zwyokazją do ogarnięcia myślą różnych aspektów wyznaczanego przez nie okresu. Pięćdziesiąta rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej zmusza nas - miłośni
ków astronomii - do refleksji na temat osiągnięć astronomii
w Związku Radzieckim po roku 1917. Temat to jednak zbyt
obszerny by go zmieścić w krótkiej notatce redakcyjnej. Stąd
konieczność ograniczenia się do suchej relacji najistotniejszych
faktów. Mając zaś na uwadze głęboką myśl I. P. Paw ł ow a - "Najdoskonalsze nawet skrzydło ptaka nie zdołałoby
unieść go wzwyż gdyby nie miało oparcia w powietrzu.
Fakty - to powietrze naukowca, bez nich nie uda się wam
wzlecieć"- ufamy, iż Czytelnik wybaczy nam ów skrót, który
mamy nadzieję, pobudzi go do odpowiednich refleksji.

Spośród 27 czynnych dziś na terenie ZSRR dużych obserwatoriów astronomicznych w ciągu ostatnich 50 lat założono 10.
Utworzono także szereg instytucji, z których największe i najbardziej znane to Państwowy Instytut Astronomiczny
im. Sternberga w Moskwie (1931 r.) oraz Instytut Astronomii
Teoretycznej w Leningradzie (1920 r.). Rozwój kadry naukowej obrazuje w pewnym sensie wzrost liczby członków Między
narodowej Unii Astronomicznej - obywateli ZSRR- od kilkunastu w roku 1920 do blisko trzystu w chwili obecnej.
Wśród ważniejszych wydarzeń
naukowych wymienimy
(w porządku chronologicznym):

1927
odkrycie ruchu obrotowego gwiazd (G. S z a j n i jednocześnie O. S t r u v e - astronom rosyjskiego pochodzenia);

1927-1932
fizyczna teoria

mgławic

gazowych (W. A m b a r c u m i a n);

1934
badanie świecenia nocnego nieba i
(W. F i e s i e n k o w);

światła

zodiakalnego
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1939
badanie izotopów w atmosferach gwiazd (G. S z a j n);

1940
obliczenie elementów elipsoidy ziemskiej (F. Kra s s o ws k i i A. I z o t o w);

1940-1944
opracowanie teorii wyznaczania
światła (P. P a r e n a g o);

międzygwiazdowej

absorpcji

1941
wynalezienie meniskowego teleskopu (D. M a k s u t o w);

1943-1946
odkrycie istnienia w Galaktyce przenikających się wzajemnie podsystemów gwiazd różniących się fizycznymi i kinematycznymi charakterystykami, posiadających różny wiek, pochodzenie i drogi rozwoju (B. K u k a r k i n);

1943-1944
meteorytowa teoria pochodzenia Ziemi i planet (0. S z m id t);

1947
odkrycie asocjacji gwiazdowych (W.

A m b a r c u m i a n);

1948
sfotografowanie jądra Galaktyld za pomocą promieni podczerwonych (W. Nikonow, A. Kaliniak, W. Krass o w ski);

1949-1953
odkrycie dużej ilości nowych gazowych (wodorowych)
mgławic w Galaktyce (G. S z a j n, W. H a z e);

1957
wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi.
Tym ostatnim wydarzeniem, którego dziesięciolecie obchodziliśmy w poprzednim miesiącu, a które otwiera erę podboju
Kosmosu przez człowieka i stwarza jeszcze zapewne niezupełnie znane szanse i możliwości pomnażania wiedzy o Wszechświecie kończymy ów krótki, fragmentaryczny szkic dorobku astronomii radzieckiej minionego półwiecza. Bowiem
fakty zapoczątkowane wystrzeleniem pierwszego sztucznego
satelity Ziemi są przecież wnikliwie śledzone przez każdego.
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LEONIDY
wnocy 12 listopada 1833 'roku można było obserwować deszcz
gwiazd spadających o niespotykanej dotychczas intensywnośd. Wydawało się-, że cale sklepienie niebieskie plonie, a meteory spadają z nieba jak płatki śniegu w czasie gwałtownej
śnieżycy. Natężenie tego des:zczu szacuje się liezbą spadku do
l O tysięcy meteorów w ciągu godziny.
Obfity deszcz meteorów w 1833 roku spowodował większe
zainteresowanie się astvonomów zjawiskiem gwiazd spadają
cych. Właśnie chyba tej pamiętnej nocy dokonano po raz
pierwszy spostrzeżenia, że meteory nie spadały z nieba chaotycznie, lecz wydawało się, jak gdyby wszystkie wybiegały
z jednego punktu na sklepieniu niebieskim, leżącego w gwia:l!dozbiorze Lwa. Zwrócono też uwagę, że podobnie obfity, chociaż
może mniej intensywny des:z!Cz m1eteorrów, obserwowano Ulistopada 1799 roku w Ameryce Południowej. Wy&unięto więc
przypus21czenie, że deszcz Leornidów to zjawisko okiresowe.
W 1863 r. H. A. N e w t o n prrzepowiedzial powrót Leonidów
na 1866 rok. RóWIIlież J. V. S h i a p a r e 11 i wyznaczył orbitę
Leornidów, zakładając okres obiegu równy 33,25 lat i zapowie dział ich powrót na 1866 r. Schiapa,r e lli zwrócił przy tym uwagę, że orbita Leonidów jest bardzo podobna do orbity nowe j
komety od~cytej przez Tempeła w gJrUdniu 1865 r. (kometa
prrzeszła przez peryhelium 11 stycznia 1866 r.). Przewidywania
powrotu Leonidów istotnie się spełniły i 13 listopada 1866 roku
znowu obserwowano -wsparniały deszcz meteorów, chociaż nie
tak obfity jak w roku 1833.
Okresowość Leonidów nie ul. egała zatem w.ątpliwośd i oczekiwano •ponoWIIlego ich powrotu na rok 1899. Przygotowano nie
tylko specjalny program naukowych ob&erwacji astronomicznych, ale wiadomość o mają,cym nastąpić niezwykłym i pięknym
zjawisku przekazano też szerokiemu ogółowi. W czasopismach
naukowych i w prasie codziennej ukazało się wiele artykułów
omawiających to zagadnienie i zapow.adających wspaniały
des'2lcz meteorów w połowie listopada 1899 roku. Toteż w listopadowe noce tego roku tysiące ludzi spoglądało w niebo z nadzieją ujrzenia tego nadz.w ycz.ajnego i rzadkiego zjawiska.
·Zawód był ogromny: tak głośno zapowiadany i oczekiwany
deszcz Leonidów w 1899 voku nie pojawił się. W połowie listopa•d a niebo było spokojne jak w każdą inną noc, tylko tu
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i ówdzie od czasu do czasu kilka spadających gwiazd przecięło
firmament. Opinia publiczzna była poruswna, bo dotychczas
wszyscy święcie wierzyli w przepowiednie astronomiczne i nikomu nawet do głowy nie przyszło, że astronomowie, którzy
tak dokładnie potrafili obliczać, np. momenty zaćmli.eń Słońca
na wiele lat naprzód, tym razem mogliby się w swych przewidywaniach pom.ylić. Rozczarowanie było tym większe, że taki
wspaniały deszcz meteorów wielu obiecywało sobie ujrzeć może
jedyny raz w życiu, bo drugi raz podobnego zjawiska można
było ewentualnie oczekiwać dopiero w 1932 r. Toteż nie spełnie
nie się przepowiedni poWtrotu Leonidów w 1899 roku można
chyba uważać za największą klęskę astronomii w oczach publiczności. Zresztą od tego też czasu notuje się wyraźny spadek
zailnteresowania zjawiskiem meteorów.
Co było powodem tak wielkiej niezgodności przewidywań
astronomicznych z rzeczywistością? Otóż rój meteorytów biegnący po orbicie okołosłonecznej rpodlega zakłóoenioillj ze strony
planet. Ponieważ jednak rój meteorytów nie jest pojedynczym
ciałem, lecz rozciągniętym tworem zajmującym znaczny obszar
przestrzeni, nie przywiązywano większej wagi do zakłóceń wywoływanych przez planety, przypuszczając, że i tak jakaś część
roju zawadzi o Ziemię, powodując deszcz meteorów jak w latach 1799, 1833 i 1866. Dopiero po smutnym fakcie z 1899 roku
przypomniano sobie, że przecież J. C. A d a m s obliczał perturbacje w ruchu Leonidów i na rok przed ich spodziewanym
powrotem ogłosił, że na podstawie jego obliczeń w listopadzie
1899 r. Ziemia przejdzie w odległości ponad dwóch milionów
kilometrów od orbity Leonidów. Wynik ten mógłby dać wiele
do In!Yślenia, ale nikt wówczas nie zwrócił na to uwagi, a zafascynowanie pojawieniem się wspaniałego desz,c zu meteorów
podczas poprzednich przejść Leonidów w pobliżu Ziemi było
tak wielkie, że i tym razem bez cienia wątpliwości oczekiwano
powtórzenie się tego zjawiska.
Badanie ruchu ciała na orbicie okołosłonecznej było w czasach Adamsa zajęciem niezmiernie pracochłonnym, wymagało
bowiem wykonania wielu trudnych i skomplikowanych obliczeń prowadzonych ręcmrie, jedynie przy użyciu tablic logarytmicznych. W ostatnich latach dopiero otworzyły się w tej
dziedzinie zupełnie nowe możliwości: wprowadzono elektroniczne maszyny cyfrowe do wykonywania rachunków astronomkZ'l1y,ch. T·eraz sam trud wykonania olbrzymiej ilości obliczeń przestal być problemem i można podejmować próby rozwiązania wielu zagadnień, kiedyś po prostu niewykonalne.
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Ostatnio w Instytucie Astmnomii Teoretycznej w Leningradzie H. I. K a z i m i er czak- P o l oń ska i N. A. B i e l aj e w przeprowadzili szczegółowe badania ruchu Toju Leonidów.
Za podstawę posłużyła orbita Leonidów wyznaczona przez
I. S. A s t a p o w i c z a i A. K. T i er e n t i e w ą z obserwacji meteorów z tego roju wykonanych w 1866 mku; obserwacje
te zostały ponownie opracowane i szczegółowo przeanalizowane
przez autorów. A oto elementy charakterryzujące OII'bitę Leonidów w 1866 roku:

w= 174° 354
Q = 231,485

i= 162,987

l

f

1866,0

e= 0,90458
a - 10,3402 j. a.
P = 33,250 lat

Rój Leonidów obiega Słońce ruchem wstecznym, tzn. w kierunku przeciwnym niż Ziemia i pozostale planety. Orbitą jest
elipsa, której punkt przysłoneczny leży w pobliżu orbity Ziemi,
a punkt najbardziej od Słońca oddalony sięga w okolice orbity
Urarna. Jeden obieg wokół Sloń·ca trwa około 33 lat. Biegną'c 'PO
swej orbicie meteory mogą dość znacznie zbliżyć się do Jowisza, do Saturna i do Urana, ale jeśli takie zbliżenie zdarzy się,
to ze względu na wsteczny ruch roju jest stosunkowo krótkotrwale i nie powoduje jakiejś radykalnej deformacji pierwotnej orbity. Każdego roku w polowie listopada Ziemia przechodzi
przez węzeł zstępujący orbity Leonidów i każdego też roku
obserwujemy spadek meteorów z tego roju, a w latach przejść
głównego zgęszczenia roju przez peryhelium (które ptawie
pokrywa się z węzłem zstępującym) istnieje, jak widzieliśmy,
możliwość obserwacji spadku wielkiego deszczu meteorów.
Elementy orbity Leonidów z 1866 roku były punktem wyjścia dla obliczeń przeprowadzonych przez Kazimierczak-Polońską i Bielajewa. Rój Leonidów przechodzi przez peryhelium
swej orbity w ciągu około trzech lat. Analiza obserwacji spadku
meteorów w latach od 1864 do 1867 pozwoliła umiejscowić na
orbicie dwanaście głównych zgęszczeń roju, rozmieszczonych
mniej lub więcej równomiernie wokół peryhelium wynikają
cego z elementów Astapowicza i Tierentiewej. Ruch tych dwunastu punktów obrazujących ruch dwunastu grup meteorytów
w roju Leonidów został szczegółowo zbadany aż do roku 2000
za pomocą elektronicznej maszyny cyfrowej BESM-2. Równania ruchu calkowane były metodą Cowella ze zmiennym krokiem całkowania z uwzględnieniem perturbacji od wszystkich
planet.

URANIA

263

(WspolTl!l1iana metoda całkowania i program dla maszyny cyfrowej BESM-2 został opracowany przy współudziale Dr G. Sitarskiego podczas jego pobytu w Leningradzie w 1964 'roku przyp. red.).
Badania ruchu Leonidów obejmują cztery obiegi roju wokół
Słońca. Okazuje się, :he kilkakTotnie rój przeszedł w pobliżu
jednej ze wspomnianych wyżej trzech wielkich pLanet, co wywołało oczywiście zm~any orbity mające potem wpływ na
spotkanie roju z Ziemią i obserwowaną wtedy intensywność
deszczu meteorów. W okresie przechodzenia przez peryhelium
następuje oczywiście dure zbliżenie którejś z grup Toju do
Ziemi. Szczególnie interesujące było zbliżenie do Ziemi jednej
z grup, ktfua 13 listopada 1866 r. przeszła przez sd'&ę oddziaływania Ziemi, osiągając minimalną odległość około 3000 km
od powierzchni Ziemi. Grupa ta przechodziła przez sferę oddziaływania Ziemi w ciągu około 5 godzin, a w trakcie całko
wania równań ruchu maszyna musiała zmniejszyć krok całko
wania do l minuty (zdala od Słońca i planet zakłócających krok
całkowania wynosił 40 dni). Tak głębokie zbliżenie do Ziemi
wywołało dość duże zmiany w elementach orbity tej grupy,
np. polowa wielkiej osi zmniejszyła się o 1.8 j.a., a okres obiegu
skrócił się z 33 do 25 lat.
Wyniki badań ruchu Leonidów przeprowadzonych przez Kazimierczak-Połońską i Bielajewa pozwalają w pewnym stopniu
przewidzieć warunki obserwacji spadku meteorów w bieżącym
i przyszłym roku, a także w latach 1996-2000, kiedy to przypada najbliższe następne p'I'Zejście roju przez peryhelium.
W 1967 r. w pobliżu Ziemi przeJdzie część roju, kt&a osiągnie
m~nimalną odległość około 0.008 j.a., czyli 1,2 mln km. W związ
ku z tym nie należy oczekiwać zbyt obfitego deszczu meteorów.
Maksimum intensywności powinno nastąpić w nocy 17/18 listopada (obserwować trzeba już od zmroku) i można się spodziewać do kilkuset meteorów w ciągu godziny. W przyszłym roku
intensywność deszczu będzie jeszcze słabsza.
Znacznie lepsze warunki obserwacji nastąpią w czasie powrotu Leonidów w latach 1996-2000. Rój zbliży się wówczas
do Ziemi na odległość od 500 do 300 tysięcy km. Szczególnie
korzystne warunki nastąpią w TOku 1999 i 2000. More więc
wiek XX zakończy się pięknym fajerwerkiem na niebie. Miejmy też nadzieję, re nie doznamy już tak wielkiego zawodu, jak
w przewidywaniach deszciu Leonidów na koniec wieku dziewiętnastego.
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JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA
Fundamentalną stalą

we wszystkich pomiarach odległościowych w astronomii jest jednostka astronomiczna, którą stanowi średnia odległość Ziemi od Słońca. Mowa tu o średniej
odległości, ponieważ orbita Ziemi ma ksztal:t eliptyczny i dlatego jej rzeczywista odległość od Słońca jest w ciągu roku różna .
Najbliżej Słońca (w peryhelium) Ziemia znajduje się w pierwszych dniach stycznia, najdalej zaś (w aphelium) na początku
lipca. Określenie średniej odległości Ziemi od Słońca polega na
wyznaczeniu paralaksy słonecznej (rr0 ), czyli kąta, pod którym
widzielibyśmy promień równikowy Ziemi w średniej odległości
Ziemia-Slońce (rys. 1). Między bowiem paralaksą słoneczną
a odległością Ziemia-Słońce zachodzi prosty stosunek, który
wyrazić możemy wzorem:
R (km)= 206 264",8 r

(~~)
7t0

gdzie R oznacza odległość Ziemia-Słońce, r - promień równikowy Ziemi, a liczba 206 264,8 - wartość racliana w sekundach kątowych.
Wyznaczeniem odległości Ziemi od Słońca zajmowało się
wielu astronomów, którzy w pomiarach tych stosowali różme
metody (opozycja Marsa, przejście planety Wenus na tle tarczy
Słońca, opozycja Erosa, echo radarowe od Wenus). Oczywiste
jest, że obserwacje radarowe są o wiele dokładniejsze od obserwacji optycznych (dawniejsi - a zresztą też niektórzy najnowsi badacre- znaC'Zllie przeceniali dokładność swych pomiarów). Ponadto w pomiarach tych duże 'ZJilaCZenie ma również
promień równikowy Ziemi, dla którego przyjmowano różne
wartości (elipsoida Bessla, Helmerta, Hayforda, Krassowskiego).

CD
r

--

z

----

- R ---'JT] ________ _
.

0

Rys. l. Paralaksa Słońca (1t 0 ): Z - Ziemia, r Ziemi, S - Słońce, R - odległość Ziemia-Słońce

s
promień

równikowy

URANIA

265

Tabela I
Autor (zespól), data

Gill, 1890
Hinks, 1900
Noteboom, 1921
Spencer Jones, 1928
Grouith, 1930
Spencer Joner, 1942
Brouwer, 1942
Brouwer, 1950
Rabe, 1950
Lincoln Laborat., 1959
Jodren Bank , 1959
McGuire i in., 1960
Akad. Nauk, 1961
Lincoln Laboral., 1961
Jodren Bank, 1961
Vlctor i Stevens, 1961
Maron l in., 1961
Kotielnikow i In., 1962
Objaśnienia

Pp PE pert. E -

Pp
PE
pert.
D
pert.
pert.
pert.
pert.
pert.
RW
RW
Pion
RW
RW
RW
RW
RW
RW

Odległość Ziemi
od Słońca

11

Metoda

"0
8,~02

(w tys. km)

± 0,005

± 0,004

E
K
E
K
K
E

8,806
8,799 ±
8,803 ±
8,8025 ±
8,790 t
8,7981
8,7925 ±
8, 79835 ±
8,8022 ±
8,8020 ±
8,7974
8,8026 -+:
8,79450 ±
8,7943 t
8,7944 ±
8,7946 ±
8, 79447 ±

+
±

0,001
0,004
0,0076
0,001
0,0026
0,003
0,00039
0,0001
0,0005
0,0008
0,0003
0,00008
0,0003
0,00008
0,00001
0,00004

149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149

470 ± 85
402 t 68
521
17
453 t 68
462 ± 130
674 ± 17
537 ± 44
632 j- 51
532
6,6
1,7
467
8,5
470
548 ± 14
460 t
5
1,5
597,7
601 ± 5
599 t
1,5
596 ±: 0,2
598,1 ± 0,75

+

±
+

+

l

!
przyciąganie

Ziemi l

Księ

pert. K -perturbacje w ruchu Księżyca wywołane przez Słońce
D - przesunięcie linii w widmach gwiazd, zależne od prędkości Ziemi w jeJ
obiegu dokola Słońca (efekt Dopplera)
RW - radarowe obserwacje odległości i prędkości ruchu Wenus
Pion - sygnały radiowe ze sztucznej planetoidy Pioneer-5.

W zamieszczonej wyżej tabeli podano wyniki pomiarów paralaksy słonecznej, jakie uzyskano od r. 1890 (odległości Ziemi
·od Słońca zostały obliczone przy założeniu, że promień Ziemi
r = 6 378,388 km, tzw. "elipsoida Hayforda").
Obserwacje wykonane za pomocą radaru pozwoliły bardzo
dokładnie wyznaczyć odległość Ziemi od Słońca. Według tych
pomiarów odległość ta wynosi:
R
Ścisłość

:

skrótów:

pomiary paralaksy planetoid (prócz Erosa)
pomiary paralaksy Erosa
perturbacje w ruchu Erosa wywołane przez
życa

= 149 598 000 ± 2000 km

tego pomiaru odpowiada błędowi kilku metrów w po-

odległości, jaka dzieli Katowice od Warszawy (317 km).
Można mieć nadzieję, że dalszy rozwój techniki obserwacyjnej
pozwoli jeszcze dokładniej wyznaczyć odległość Ziemi od
Słońca.

miarze

i
l

i
i

l
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Aby nie zrnie.mac stale wartości jednostki astronomicznej,
co powodowaloby rewizję licznych danych astronomicznych,
w r. 1896 na Międzynarodowej Konferencji w Paryżu postanowiono za standartową przyjąć wartość następującą:
jednostka astronomiczna = 149 500 000 km,
co odpowiada paralaksie słonecznej Tównej 8",80. Dokładność
ówczesnych pomiarów była jednak bardzo mała i różnica między
wartością jednostki astronomicznej a ostatnimi wynikami pomiarów odległości Ziemia-Słońce wynosiła aż 98 000 km. Dlatego też na XII kongresie Międzynarodowej Uniii Astronomicznej, który odbył się w r. 1964 w Hamburgu, postanowiono
wartość jednostki astronomicznej zbliżyć do TZeCZyWistej odle-głości Ziemia-Słońce. Nowa waTtość jednostki astronomicznej
jest więc następująca:
jednostka astronomiczna = 149 600 000 km,
co odpowiada paralaksie

słonecznej

równej 8", 79405.

Należy

zaznaczyć, że przyjęte w r. 1964 wartości jednostki astronomicznej j paralaksy Słońca są związane z wartością promienia

Ziemi r = 6378,16 km.
prawdziwa Ś'I'ednia odległość Ziemi od Słońca nie
l jednostce astronomicznej, lecz wynosi
około 0,99998 ... tej jednostki (149 598 000 : 149 600 000). A zatem różnica mieści się jeszcze w granicach błędu pomiaru
( ± 2000 km). Za pomocą jednostki astronomicznej określamy
wszystkie odległości w układzie planetarnym Słońca ; np. śred
nia odległość Marsa od Słońca wynosi 1,52369 j.a., Jowisza 5,20280 j.a., Plutona zaś 39,45774 j.a.

Tak
równa

więc

się dokŁadnie

Rozmiary Ziemi są jednak znikomo małe wobec ogromnych
odległości dzielących nas od gwiazd i dlatego średnica naszej
planety jest zupełnie niedostateczna do wyznacza!Ilia ich paralaks. Wiadomo jednak, że Ziemia krąży wokół Słońca i w cią
gu polowy roku przesuwa się na przeciwległą stronę naszej
dziennej gwiazdy, czyli o średnicę swej orbity. Mierząc zatem
dokladnie kierunek ku danej gwieździe w odstępach półrocz
nych, a więc z dwóch przeciwnych punktów orbity Ziemi,
winniśmy zauważyć niewielkie zmiany tego kierunku (rys. 2).
Paralaksa heliocentryczna gwiazdy (n 0 ), jest to kąt, pod którym z danej gwiazdy widoczny byłby promień orbity ziemskiej.
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Rys. 2. Paralaksa heliocentryczna gwiazdy (rr0): S - Słońce, Z - Ziemia,
G - gw,iazda, R - promień orbity Ziemi, G' i G" - przesunięcie paralaktyczne gwiazdy
Już w XVI wieku Ty c h o Brah e usiłował wyznaczyć
paralaksy heliocentryczne gwiazd, lecz wysiłki jego spełzły na
niczym. Z podobnym rezultatem pomiary takie robił w XVII
wieku O l a f R 6 m e rr i Ja m e s B rad l e y. Nie ma w tym
nic dziwnego, ponieważ paralaksa heliocentryczna najbliższej
gwiazdy wynosi tylko 0",762, a dokładność ówczesnych pomiarów nie przekraczała 1'. Z tego nawet powodu niektórzy utrzymywali, iż Ziemia jest nieruchoma, a koncepcja Mikołaja K op e r n i k a musi być błęą.na. Udało się to wreszcie trzem
astronomom w pierwszej połowie XIX wieku, którzy zmierzyli
paralaksy heliocentryczne trzech gwiazd niemal jednocześnie
i to trzema :różnymi metodami.
W r. 1838 astrranom rosyjski W i l h e l m S t r u v e zmierzył w Dorpacie (obecnie Tartu) paralaksę a.-Lyrae (Wega), otrzymując wartość 0",261. Drugim był astronom niemiecki F ryd e r y k B e s s e l, który w tym samym roku zmierzył w Królewcu (obecnie Kaliningrad) paralaksę 61 Cygni i otrzymał dla
niej wartość 0",314. Wreszcie w r. 1839 astronom angielski T h omas Hend e:rson w Capetown (Przylądek Dobrej Nadziei)
zmierzył paralaksę a.-Centauri, otrzymując wartość 0",91. PomJiary te były jeszcze niedokładne i dlatego otrzymane wyniki
dość znac:zmie róŻ1nią się od wartości przyjmowanych obecnie.
Według bowiem najnowszych 'pomiarów paralaksa Wegi wynosi 0",124, pa'l'alaksa 61 Cygni - 0",299, a paralaksa a.-Centauri - 0",756. Najmniejsza więc różnica występuje w pomiarach Bessela, największa zaś w pomiarach Struvego. Należy jednak pamiętać, że 61 Cygni leży od nas dużo bliżej niż Wega,
chociaż ta ostatnia. ma większą jasność. Najszczęśliwszy natomiast wybór zrobił Henderson, ponieważ a.-Centauri jest drugą

najbliższą gwiazdą.
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Rys. 3. Parsek (ps): Z - Ziemia, S - Słońce , R - promień orbity Ziemi,
l - paralaksa heliocentryczna równa jednej sekundzie.
Odległość gwiazd okazała się jednak tak wielka, że jednostka
astronomiczna była już niewystarczającą miarą do określania
ich odległości. Dlatego wprowadzono nową jednostkę odległo
ściową, która nosi nazwę parseka (rys. 3). Jednostka ta odpowiada odległości, z jakiej ·p aralaksa heliocentry.czna równa jest
I" (wyraz parsek jest skrótem dwu wyrazów: paralaksa i sekunda). Z określenia tego wynika, że jednemu parsekowi odpowiada 206 264,8 jednostek astronomicznych. Między zaś paralaksą heliocentryczną a odległością gwiazdy zachodzi ścisły
związek, który wyrazić możemy wzorrem:

D =-= _!_
1to

gdzie D oznacza

odległość

danej gwiazdy

wyrażoną

w parsekach.

Do określania jeszcze większych odległości kosmicznych służy
kiloparsek (1000 parseków) oraz megaparsek (10 6 parseków).
Obok parseków do określania odległości gwiazd i inych dalekich obiektów kosmicznych używamy często, zwłaszcza w literaturze popularnonaukowej, tzw. lat świetlnych. Rok świetlny
odpowiada odlegŁości, któTą światło przebiega w ciągu jednego
roku, biegnąc w próżni z prędkością 299 796,0 ± 0,3 km/s. Obie
jednostki odległościowe związane są następującymi zależno- ·
ściami:

l rok świetlny = 0,3064 parseka = 9460 · 109 km,
l parsek = 3,259 lat świetlnych = 30 840 · 109 km.
W załączonej niżej tabeli podano dla 10 gwiazd odległości
w parsekach i latach świetlnych, a także ich jasności i paralaksy
heliocentryczne.
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Tabela II
Odległość

Nazwa gwiazdy

Proxima Centauri
a Centauri
BD + 4° 3561
(Gwiazda Barnarda)
a Canis Maioris
(Syriusz)
t Eridani
61 Cygni
't Ceti
a Canis Minoris
t Indi
a Lyrae (Wega)

Jasność

um,3

o

,l

9 ,4
- l ,37

3 ,81
5 ,9
3 ,65
o ,48
4 ,7
o ,14

"o

w parsekach

0",763

o ,756
o ,543
o ,373
o ,303
o ,299
o ,298
o ,291
o ,288
o ,124

l

w latach

świetlnych

1,3
1,3

4,3
4,3

1,8

6,0

2,7
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5
8,0

8,8
10,8
10,9
11,0
11,2
11,3
26,0

KRONIKA
Nowa klisza astrofotograficzna
Eastman Kodak opracowała niedawno
nową
celów astronomicznych, którą nazwano
JllaJ. Jak podano w prospekcie czułość jej jest większa o tyle, że
umożliwiać ona będzie fotografowanie obiektów kosmicznych mniejwięcej "dwa razy dalszych" niż to dotychczas było możliwe.
amerykańska firma
kliszę fotograficzną dla

Znana

ANDRZEJ MARKS

Co nowego na
Dwudziesty cykl

aktywności

Słońca

Słońcu?
zbliża

się

do maksimum. Jak

można wnioskować z przebiegu poprzednich cykli maksimum powinno
wystąpić w przyszłym roku to znaczy w roku 1968 przy ostrym wyraźnym załamaniu. Gdy jednak wierzchołek krzywej zmian wypadnie
płaski, niezdecydowany może ono wystąpić później.

Jak widać z rys. l, przedstawiającego wykres zmian liczb Wolfa w 20
cyklu, wzrost aktywności Słońca na początku cyklu, to znaczy w latach
1964 i 1965, był na ogół powolny. Poczynając zaś od roku 1966 wzrost
aktywności znacznie wzmógł się. Liczby Wolfa w końcu lutego i na początku marca 1967 roku nieraz przekraczały wartość 200.
Podobne tempo wzrostu przy założeniu, że maksimum wystąpi w roku
1968, pozwala wnioskować, że wysokość cyklu przekroczy prawdopodobnie wartość 100. A więc cykl 20-ty będzie cyklem średniej wysokości.
Gdyby zaś wysokość cyklu bieżącego znacznie przekroczyła wartość 100co nie jest wykluczone - cykl 20 należałby do wysokich cykli. Przy
takiej ewentualności musielibyśmy zrewidować nasz pogląd na tak zwany
obecnie "cykl BO-letni". Dla orientacji warto podać, że średnia liczba
W alfa za pierwsze 4 miesiące 1967 roku wyniosła około 88.
Zwiększenie się aktywności, które notujemy od początku 1966 roku
odbywało się w znacznej mierze kosztem zwiększenia się aktywności
plamotwórczej południowej półkuli Słońca, której aktywność w okresie
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Rys. 1 - Zmiany aktywności Słońca
(liczby Wolta) od r. 1964-1967

"

R

'''"

11&5

1111

Rys. 2 - Zmiany aktywności Słoń
ca (liczby Wo!Ia) na pólkuli pólnocnej
poludniowej
w
tym
czasie

poprzednim była znikoma. Ilustruje to rys. 2 przedstawiający wykres
zmian liczb Wolfa na półkuli północnej i południowej.
Z drugiej strony - szerokości heliograficzne ukazujących się grup
świadczą, że cykl bieżący nie powinien być wysoki. Na podstawie przebiegu poprzednich cykli utrwalił się pogląd, że im wyższy cykl, tym na
wyższych szerokościach ukazują się plamy słoneczne. Górna granica szerokości ukazujących się plam wznosi się aż do okresu maksimum, przy
czym w wysokich cyklach granica ta przekracza wartość 40°.
W ciągu pierwszych 8 miesięcy 1966 roku nie odnotowałem ani jednej
grupy na szerokości 40° a wśród odnotowanych 14 grup o szerokościach
30° i wyżej były cztery większe grupy - na szerokości 38° o pow. 351,
na szerokości 34° o powierzchni 770, na szerokości 33° o powierzchni 231
oraz na szerokości 33° o powierzchni 124. Fazostale 10 grup były mniejsze
o łącznej powierzchni 279. Lecz w ciągu następnych 8 miesięcy, to znaczy
od września 1966 do kwietnia 1967 roku, można było odnotować tylko
8 grup na szerokościach powyżej 30°, przy czym maksymalną szerokość
33° osiągnęła tylko jedna grupa o powierzchni zaledwie 9. Wśród odnotowanych grup była tylko jedna większa grupa o powierzchni 144 przy
szerokości 31°. Fazostałe grupy były niewielkie, mając łączną powierzchnię 113. Powierzchnie podane są w milionowych częściach tarczy Słońca
w ich maksymalnej odnotowanej wartości. Należy tu dodać, że na początku cyklu odnotowano 2 grupy plam na szerokościach 40° i 43°.
Tymczasem Słońce staje się coraz bardziej "groźne". Wiemy przecież,
że duża aktywność Słońca grozi nam różnymi komplikacjami w zjawiskach geofizycznych i geofizjologicznych. Mówiąc po prostu, zwiększa się
niekorzystny wpływ na pogodę, a co gorzej - wzmaga się szkodliwy
wpływ Słońca na czynności fizjologiczne organizmów żywych. Stwierdzono między innymi wpływ zmian aktywności Słońca na skład krwi.
Zwłaszcza czułe są na zmiany aktywności białe ciałka krwi. Tego rodzaju wpływ Słońca powinien zaciekawić osoby w starszym wieku,
osoby z dolegliwościami naczyniowo-sercowymi i uczuleniami alergicznymi, gdyż w czasie wzmożonej aktywności Słońca stan ich zdrowia
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ulega niebezpiecznemu zagrożeniu. Zwłaszcza szkodliwy wpływ mają
raptowne zmiany nasilenia aktywności Słońca, występujące w czasie
wzmożonej aktywności Słońca erupcje chromosferyczne oraz raptowne
zmiany natężenia pola magnetycznego.
Znaczne nasilenie i raptowne zmiany nasilenia aktywności Słońca
zachodzą nie tylko w okresie maksimum. Może to nastąpić również
i w innej fazie cyklu.
Flamy słoneczne, jeżeli chodzi o miejsce ich pojawiania się - wystGpują na ogół nieregularnie. Zdarza się jednak czasem, że na Słońcu
utworzą się w jakiejś określonej długości heliograficznej większe obszary o wzmożonej aktywności, względnie obszary o aktywności zmniejszonej. Ogólna aktywność całej powierzchni Słońca i w tym przypadku
również zmienia się stosunkowo powoli. Inaczej jednak przedstawia się
wtedy aktywność widocznej tarczy Słońca. Obrót Słońca sprawia, że
na widocznej aktualnie tarczy Słońca ukazują się wtedy kolejno obszary
o zwiększonej aktywności a następnie o aktywności zmniejszonej. Ponieważ wpływ Słońca na zjawiska geofizyczne zależy od tego, co się
dzieje na zwróconej w kierunku Ziemi tarczy Słońca - wpływ ten
również ulega okresowym wahaniom, nieraz bardzo znacznym i raptownym.
Właśnie takie zjawisko znacznego zróżnicowania aktywności powierzchni Słońca ma miejsce obecnie. Stąd znaczne wahania liczb Wolfa.
Na rys. 3 podany jest wykres zmian dziennych liczb
Wolfa od lutego do maja
1967 roku. Widoczne są
znane zmiany aktywności
w okresie w przybliżeniu
27-dniowym, 27 dni - jest
to czas widocznego obrotu
Słońca. Zjawisko to znane
jest jako 27-dniowy okres
zmian aktywności Słońca.
W czasie gdy pisany jest
ten artykuł mamy kolejne
głębokie
minimum
27-dniowego okresu. Nie wąt
pimy, że w III dekadzie
nastąpi znaczne zwiększe
nie się aktywności.
A więc i w fazie niezbyt
wysokiego natGżenia ogólnej
aktywności
Słońca
mogą wystąpić kilkudniowe okresy o bardzo wysokiej aktywności. Uważajmy
więc na Słońce!
Wszystkie dane liczbowe
wzięte są z własnych obZ76o
serwacji autora. Liczby
.,i
Wolfa nie zredukowane.
.,.,.
Do wykresów ujęto tylko
plamy 20 cyklu.
Rys. 3
Zmiany aktywności Słońca (liczby

'·
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Tajemnicze cienie na

Księżycu

Na zdjęciu obejmującym zachodni brzeg Mare Tranquillitatis, które
otrzymano przy pomocy aparatu kosmicznego Lunar Orbiter - 2 (zob.
Urania nr 7/8 z 1967, druga strona 1 ) okładki) widocznych jest sześć tajemniczych cieni. Na podstawie ich długości możnaby sądzić, że rzucają
je dość wysokie i bardzo strome góry. W rzeczywistości wcale tak nie
jest, ponieważ kraina ta została sfotografowana wkrótce po wschodzie
Słońca i dlatego cienie rzucane przez góry są bardzo długie.
Z podziałki zdjęcia oraz z oświetlenia małych kraterów i depresji
można wnioskować, iż Słońce znajdowało się około 6-10° nad horyzontem sfotografowanej krainy. Najdłuższy cień ma około 105 m dłu
gości, a zatem wysokość wierzchołka góry rzucającej ten cień wynosi
około 11-19 m ponad jej podstawę o średnicy około 25 m. Trzy małe
cienie pochodzą od gór mających wysokości od 2 do 3,5 m i podstawy
o średnicy od 8 do 12 m. Dane te pozwalają wyobrazić sobie orofil
tych gór, a raczej pagórków lub kopców, których zbocza są stosunkowo
łagodne. W pobliżu terminatora góry księżycowe zawsze rzucają długie
cienie, co nieraz już wprowadziło w błąd mniej doświadczonych obserwatorów.
Dokładne pomiary wykazały bowiem, że góry księżycowe mają przeważnie łagodne zbocza, a pomimo to rzucają długie cienie. Najlepszym
tego przykładem jest zdjęcie krateru Plato i okolicy, które otrzymano
w obserwatorium na Pic du Midi 2 ). Zdjęcie było wykonane krótko
przed ostatnią kwadrą, czyli tuż przed zachodem Słońca nad tą okolicą
Księżyca. Na zdjęciu tym widzimy, iż góra Pico i masyw górski oznaczony na mapach grecką literą B rzucają również bardzo długie cienie,
co mogłoby świadczyć o dość stromych zboczach. Tymczasem podstawa
góry Pico w najszerszym miejscu mierzy około 20 km, najwyższy zaś
jej wierzchołek wznosi się zaledwie na wysokość 2 400 m ponad płasz
czyznę otoczenia. W rzeczywistości więc góra ta ma bardzo łagodne
zbocza.
STANISŁAW

Badania gruntu

R. BRZOSTKlEWICZ

Księżycowego

W dniu 17 kwietnia 1967 r . uczeni amerykańscy wysłali na Ksiqżyc
sondę kosmiczną Surveyor 3, która po kilkudziesięciogodzinnym locie
osiadła łagodnie w rejonie Oceanu Burz (Oceanus Procellarum). Aparat
ten został wyposażony w urządzenia do fotografowania i pomiarów
telemetrycznych, a także w mikrokoparkę. Na sygnał z Ziemi mikrokoparka wykopała rowki w' księżycowym gruncie oraz przeprowadziła
próbę

jego twardości~). Podobne badania przeprowadzili uczeni radzieccy w grudniu 1966 r. przy pomocy sondy kosmicznej Łuna - 13
(patrz Urania, 1967, nr 3, str. 82). Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że grunt księżycowy w miejscach wykonanych prób jest podobny do gruntu ziemskiego.
STANISŁAW

R. BRZOSTKlEWICZ

') W opisie tego zdjęcia podano pomylkowo, że dotyczy ono Oceanu Burz.
Jest to niemożliwe, ponieważ w dniu 21 listopada 1966 r. ten rejon był pogrążony
w cieniu (pierwsza kwadra).
') Zdjęcie reprodukujemy na str. 4 okładki.
1) Patrz str. 3 i 4 okładki poprzedniego, październikowego numeru Uranii oraz
Uustrację na str. 3 okładki niniejszego zeszytu. (Red.)
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"Lunar Orbiter -

4"

Na południowy zachód od krateru Schickard, a więc już niemal na
samym brzegu widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, położony jest krater Inghirami (współrzędne selenograficzne: dług. -67°, szer. -47°).
Krater ten ma 96 km średnicy i wał górski o wysokości 3750 m (Urania,
1967, nr 7-8, str. 216). Na zdjęciach wykonanych z powierzchni Ziemi
ma on kształt mocno spłaszczonej elipsy, co oczywiście spowodowane
jest dużym skrótem perspektywicznym. Od północnego
wału
górskiego krateru Inghirami wybiega dolina, zwana Doliną Inghirami (Vallis
lnghirami), która ma około
200 km długości i około 40 km
szerokości.

Okolica krateru Inghirami
sfotografowana przez
amerykańskiego aparatu kosmicznego Lunar Orbiter 4. Na otrzymanym
zdjc:ciu widzimy już kolisty,
czyli rzeczywisty kształt krateru. Bardzo zajmujące jest
porównanie
tego
zdjęcia
z "ziemskim" zdjęciem krateru
Inghirami,
wykonanym
przy podobnym oświetleniu
przez J. Kle p e s tę w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym w Pradze. Oba
zdjęcia
krateru
Inghirami
(str. 2 okładki) oraz załączo
ny fragment mapy D. W. Art h u r a są najlepszym dowodem, że brzegowe partie Księ
została
kamerę

życa

zostały
poznane już

dość

dokładnie

na podstawie
ziemskich obserwacji.

Fragment mapy Księżyca, która
opracowana została przez D. W.
Arthura
i
współpracowników
(The Lunar and Planetary Labaratory w Arizonie).
STANISŁAW

Poszukiwania drugiego

księżyca

R. BRZOSTKTEWTCZ

Ziemi

autor dobrze wszystkim znanych powieści fantastyczno-naukowych wspomina o możliwości istnienia drugiego księżyca
Ziemi 1 ). Problem ten interesował astronomów, którzy już od przeszło stu
lat robią odpowiednie obserwacje w celu jego odszukania na niebie.
Sprawa ta nabrała szczególnego rozgłosu, gdy astronom francuski
E. P e t i t z obserwatorium w Toulouse miał go rzekomo dostrzec
21 marca 1846 r. jako obiekt szybko poruszający się między gwiazdozbiorem Oriona a gwiazdozbiorem Psa Wielkiego. Był on doskonałym obserwatorem, lecz doniesienie o tym odkryciu przyjęte zostało z wielką
J u l e s V er n e,

1)

J. Verne "Lowcy meteorów", warszawa 1957, str. 75.
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Nie wystarczył nawet autorytet słynnego U. J. L e v err i er a, aby odkrycie było uznane przez Akademię Nauk w Paryżu
(Leverrier w r. 1845 rachunkowo "odkrył" planetę Neptun).
W r. 1923 poszukiwaniem drugiego księżyca Ziemi zajmował się
wybitny astronom amerykański W, H. P i ck er i n g, który w r. 1898
odkrył dziewiątego księżyca Saturna (Phoebe). Przyjmował on, że bę
dzie to obiekt o objętości zaledwie kilku kilometrów sześciennych, obiegający naszą planetę raz na 2-3 godziny w odległości kilku tysięcy
kilometrów. Niestety, poszukiwania te nie przyniosły oczj:!kiwanego wyniku i drugi księżyc Ziemi pozostaje nadal nieznany. Trudno zresztą
powiedzieć, czy księżyc ten w ogóle istnieje. Pomimo to poszukiwania
te ostatnio kontynuował C. T o m b a u g h, znany astronom amerykań
ski. W tym celu każdej pogodnej nocy w okresie nowiu Księżyca fotografuje on niebo przy pomocy kamery Schmidta w obserwatorium Lowella (Arizona). Nawiasem należy dodać. że obserwacje te finansuje
Pentagon (amerykańskie ministerstwo wojny) i strzeże jako tajemnicę
nieufnością.

wojskową.

Tambaugh jest byłym rolnikiem, astronomią bowiem zaczął zajmować się z zamiłowania. On to właśnie 18 lutego 1930 r. po kilku miesiącach systematycznego fotografowania nieba odkrył planetę Pluton.
Był to rezultat obserwacji podjętych w związku z obliczeniami P. L ow e l l a i W. M. S l i p h er a. Trzeba było nie lada cierpliwości i poświęcenia, aby Plutona odszukać na niebie jako słaby obiekt 15 wielkości gwiazdowej. Planeta ta z uwagi na znaczną od nas odległość oraz
niezbyt duże rozmiary jest bardzo trudna do obserwacji nawet przez
największe teleskopy świata. Może więc tym razem Tombaughowi również dopisze szczęście i wreszcie poszukiwania drugiego księżyca Ziemi
zakończone będą sukcesem.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Najlepiej poznana kraina na Marsie

Przy pomocy Marinera-4 otrzymano 19 doskonałych zdjęć powierzchni Marsa, które wykonane były 15 lipca 1965 r. z odległości od
około 17 do około 12 tysięcy kilometrów. Najlepsze jednak okazało się
jedenaste z kolei zdjęcie, wykonane zaledwie z odległości około 12,5 tysięcy kilometrów 1 ). Obejmuje ono krainę marsjańską o rozmiarach:
272 km w kierunku W\schód-zachód i 240 km w kierunku północ-po
łudnie, a więc obszar o powierzchni około 65 280 km 2 • Jest to zachodnia
część krainy Atlantis, położonej między Mare Sirenum a Mare Cimmerium (przybliżone współrzędne aerograficzne: dług. 197°, szer. -31 °).
W zachodniej części Atlantis znajduje się pięć dużych kraterów,
z których największym jest krater A (oznaczenie kraterów według
załączonej mapki). Ma on około 75 km średnicy i tarasowaty wał górski,
a w jego wnętrzu wyrażnie widać górkę centralną. Krater B ma około
40 km średnicy, krater C - około 35 km średnicy, krater D - około
25 km średnicy i krater E - tylko około 10 km średnicy. Ponadto
w tej okolicy Marsa widzimy szereg starych i mocno już zniszczonych
kraterów, przypominających wyglądem księżycowe kratery - widma
typu Wallace na Mare Imbrium lub Fra Maura na Oceanus Procellarum. Znajduje się tu również utwór podobny do księżycowej formacji
1) reprodukowane na 1 stronie okładki listopadowego numeru Urantt z r. 1965,
a powtórzone obecnie na sąsiedniej stronie.
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Zdjęcie zachodniej części krainy
sjańskiej Atlantis (Mariner-4).
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Schematyczna mapka zachodniej części
krainy marsjańskiej Atlantis (północ
jest u góry, a wschód na prawo).
A - krater o średnicy 75 km, B - krater o średnicy 40 km, C - krater o śred
nicy 3j km, D - krater o średnicy 25 km, E - krater o średnicy 10 km, F górka centralna, G - utwór podobny do księżycowej formacji Sinus Iridum,
H - lukowaty system górski, l i 2 - zagadkowe 11n1e proste (grzbiety górskie?).

Sinus Iridum, który od północy otoczony jest łukowatym systemem
górskim. Ogólnie zaś zachodnia część Atlantis jest bardzo podobna do
księżycowej krainy Palus Epidemarum, gdzie znajdują się następujące
kratery: Mercator o średnicy 45 km, Campanus o średnicy 46 km, Capuanus o średnicy 56 km i Ramsden o średnicy 26 km.
Kratery marsjańskie nie mają jeszcze własnych nazw i dlatego na
załączonej mapce oznaczono je literami. Jest bardzo prawdopodobne,
że podobnie jak kratery księżycowe, otrzymają także nazwiska sław
nych uczonych. Ten bowiem sposób nazewnictwa niektórych utworów
na Marsie proponował już C. F l a m m ar i o n w r. 1876 (np.: krainę
DeuteronHus i najbliższą okolicę nazywał Kontynentem Kopernika,
a obszar Isidis - znów Kontynentem Galileusza).
Przy wschodnich wałach górskich kraterów A i D dają się zauważyć
proste linie, które na zdjęciu ułożone są ukośnie. Mają one około
3-10 km szerokości i ponad 100 km długości. Linie te wykazują pewne
podobieństwo do obserwowanych z Ziemi kanałów, lecz z całą pewnością
nie są nimi. Mają bowiem zbyt małe rozmiary i dlatego z powierzchni
naszej planety nie mogły być widoczne. Są to najprawdopodobniej
grzbiety górskie wystające z piachu i pyłu jasnych terenów, przypuszczalnie pochodzenia tektonicznego. Wspomniane linie widoczne są jednak dopiero dobrze na oryginalnym zdjęciu lub doskonałej reprodukcji.
Nie dało się natomiast na zdjęciach Marinera-4 stwierdzić najmniejszego śladu słynnych kanałów marsjańskich. Nie świadczy to
jednak wcale, aby kanały były tylko wytworem fantazji obserwatorów.
Należy bowiem pamiętać, że zdjęcia te obejmują obszary niewiele
większe od najmniejszych szczegółów dostępnych do obserwacji z Ziemi przez największe teleskopy. Domniemane zaś kanały na Marsie mają
setki kilometrów szerokości i mogłyby być widoczne dopiero na zdję
ciach obejmujących dużo większe obszary.
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Zdjęcia otrzymane przy pomocy Marinera-4 wykazały, że na Marsie najliczniej występują utwory typu kraterowego. Pod tym więc
względem krajobraz marsjański jest bardzo podobny do krajobrazu
księżycowego i właściwie w niczym nie przypomina krajobrazu ziemskiego. Ani na jednym zdjęciu nie widać tak bardzo licznych na naszej
planecie łańcuchów górskich, co mogłoby świadczyć o bardzo słabej
działalności tektonicznej i wulkanicznej na Marsie. Na podstawie dużego podobieństwa krajobrazu marsjańskiego do krajobrazu księżyco
wego można też wnioskować, że atmosfera i woda miały bardzo mały
wpływ na kształtowanie się powierzchni tej planety. A zatem atmosfera
marsjańska ~ dalekiej przeszłości nie miała większej gęstości niż
obecnie. Nigdy nie było tam również zbiorników wody, jakie na Ziemi
tworzą rzeki, jeziora, morza i oceany.
Przy pomocy Marinera-4 usiłowano także zmierzyć natężenie pola
magnetycznego Marsa, lecz otrzymano wynik negatywny. Planeta ta
musi więc mieć bardzo słabe pole magnetyczne i jej moment magnetyczny jest,przypuszczalnie mniejszy niż 1/3000 momentu magnetycznego
Ziemi (natężenie pola magnetycznego przy powierzchni Marsa nie może przekraczać 100 y). Z uwagi na rzadką atmosferę i zbyt słabe pole
magnetyczne do powierzchni Marsa bez większych przeszkód dochodzi
bardzo szkodliwe dla żywych organizmów promieniowanie kosmiczne
(intensywność tego promieniowania jest tam prawdopodobnie 100 razy
większa niż przy powierzchni Ziemi). Dlatego też do problemu życia na
Marsie należy podchodzić z dużą ostrożnością. Tym więcej, że - jak
nas uczy biologia - życie na naszej planecie narodziło się w ciepłych
wodach oceanów.

STANISLAW R. BRZOSTKTEWTCZ

J ąd ro

naszej Galaktyki

Bardzo małe, a zarazem masywne centrum naszej Galaktyki zostało
zaobserwowane w podczerwonej dziedzinie promieniowania przez
E. E. B e ck l i n a i G. N e u g e b a u er a z California Institute of
Technology.
Początkowe badania w zakresie długości fal między 2.0-2.4 mikrona
wykonano za pomocą 24 calowego reflektora na Mount Wilson, wyposażonego w detektor z siarczku ołowiu. Dalsze obserwacje prowadzono
również na Mount Milson, ale za pomocą 60 calowego reflektora, oraz
na dużym teleskopie Mount Palomar.
Emisja w podczerwieni zgadzała się z pozycją i rozmiarami radioźródła
Sagittarius A, o którym sądzi się, że znajduje się w centrum Galaktyki.
Obserwacje wykonane za pomocą 24-calowego teleskopu wykazały, że
główne źródło promieniowania jest rozciągnięte wzdłuż równika galaktycznego i ma średnicę około 10 parseków. Natomiast obserwacje wykonane 200 calowym reflektorem na Mount Falomar wykryły, że
w centrum źródła znajduje siq jądro promieniowania o średnicy 1.5 parseka. W pobliżu są też oddzielne, słabe, rozciągłe źródła podczerwonego
promieniowania, które nie kaincyctują ze znanym radioźródłem .
E. E. Becklin i G. Neugebauer mierzyli promieniowanie jądra naszej
Galaktyki w trzech długościach fal w podczerwieni: 1.65, 2.2 i 3.4 mikrona. Redukując z obserwacji czynnik wniesiony przez absorpcję mię
dzygwiazdową otrzymali całkowitą jasność (luminosity) około 8 • 10 40
erg/sek w podczerwieni dla radioźródła Sagittarius A. Całkowitą masę
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radioźródła o średnicy 10 parseków oszacowali z zależności masa-jasność i otrzymali wartość 30 milionów mas Słońca. Natomiast jądro
promieniowania o średnicy 1.5 parseka ma masę rzędu 3 milionów mas
Słońca, a jego gęstość jest 10 milionów razy większa niż w okolicy
Słońca .
PIOTR FLIN
(wg Sky and Te!escope vol. XXXIII, No 4

dla

Atmosfery

księżyców

Jowisza

Obserwacje wykonane w r . 1964 przez A. B i n d er a i D. C rui ks h a n k a w obserwatorium na Kitt Peak wykazały, że jasność pierwszego księżyca Jowisza (lo) ulega pewnym zmianom. Następują one
zawsze po wyjściu księżyca z cienia planety, kiedy jest on o Om,09
jaśniejszy niż zwykle i dopiero po 15 minutach blask jego spada do
normalnej wartości.
Odkrywcy wystąpili z poglądem, iż wzrost jasności powstaje na skutek osadzania się na powierzchni pierwszego księżyca Jowisza zamarzniętych cząstek atmosfery. Podczas bowiem przejścia księżyca przez
cień planety temperatura szybko opada i wówczas z zamarzniętego
amoniaku (NH 3) lub azotu (N 2) tworzy się na jego powierzchni cienka
warstwa szronu. Po oświetleniu promieniami słonecznymi cząsteczki te
ponownie sublimują do atmosfery.
Niedawno ci sami badacze podobne zmiany jasności zaobserwowali
także u drugiego księżyca Jowisza (Europa), który po wyjściu z cienia
planety wykazuje w okresie 10 minut wzrost jasności o Om, 03. Zjawisko
to można wyjaśnić podobnie jak zmiany jasności lo. Przypuszcza się,
że szron osadzający się na powierzchni drugiego księżyca Jowisza jest
zamarzniętym azotem lub metanem (CH 4).
STANISŁAW

Wykrywacze

życia

R. BRZOSTKIEWICZ

na planetach

Przed paru laty pisałem już na łamach Uranii o projekcie aparatu
kosmicznego "Guliver" mającego umożliwiać wykrycie życia na Marsie.
Obecnie ilość projektów podobnych aparatów jest znacznie większa .
W aparatach tych stosowane mają być chromatografy gazowe, spektrografy masowe i polarografy wyskalowane specjalnie w kierunku wykrywania substancji organicznych. Flanuje się także wprowadzanie pyłu
z powierzchni Marsa do zbiornika ze specjalną pożywką. Jeżeli rozwinie się w niej życie, spowoduje to zmętnienie pożywki, co zarejestruje
odpowiedni fotometr.
ANDRZEJ MARKS
Największe

teleskopy

świata

W r. 1966 uruchomiono w Związku Radzieckim (Baku) dwumetrowy
reflektor, a w r. 1967 taki sam reflektor oddano astronomom w Czechosłowacji (Ondrzejów). Ogółem więc na świecie pracuje już 17 wielkich
reflektorów, a 6 dalszych znajduje się w budowie. Niestety, największy
reflektor w Polsce (Toruń) ma tylko 90 cm średnicy. Można jednak mieć
nadzieję, że w Roku Kopernikowskim u nas także będzie uruchomiony
dwumetrowy nowoczesny reflektor. Podajemy zestawienie najwię
kszych - istniejących już lub będących jeszcze w budowie - reflekto-
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rów świata; wynika z niego, że najwięcej, bo aż 8 wielkich reflektorów znajduje się na kontynencie Ameryki Północnej. W Europie jest ich
tylko 4, w Azji 2, w Afryce 2, a w Australii zaledwie l. Natomiast na
kontynencie Ameryki Południowej nie ma ani jednego wielkiego reflektora. W rezultacie na północnej półkuli naszej planety znajduje się aż
15 wielkich reflektorów, na południowej zaś tylko 2 (w Australii
i w Fałudniowej Afryce). Sytuacja ta ulegnie pewnej poprawie, gdy
zostaną uruchomione reflektory w Chile i w Australii.

Miejsce

Kaukaz (ZSRR)
Mt Falomar (USA)
Australia (lokalizacja nie ustalona)
Kanada (lokalizacja nie ustalona)
Kltt Peak (USA)
Vicuna (Chile)
Mt Harnilton (Uck , USA)
Krym (ZSRR)
Mt Wilson (USA)
Herstmonceaux (Anglia)
Kltt Peak (USA)
Mt Locke (Me Donald, USA)
Tautenburg (NRD)
Baku (ZSRR)
Ondrzejów (CSRS)
St Mlchel (Haute Provence, Francja)
Richmond Hill (Dunlap, Kanada)
Pretoria (Radcllfe, Afryka Płd.)
Mt Stromlo (Australia)
Okaya ma (Japonia)
Helwan (Zjedn. Rep. Arabska)
Flagstaff (Lowell, USA)
Victoria (Kanada)

Srednlca

Rok

zwierciadła

ukończenia

(w cm)

budowy

600
508
508
380
380
355
304
260
254
250
214
208
200
200
200
193
188
188
188
188
188
183
182

w budowle

STANISŁAW

1948

w
w
w
w

budowle
budowle
budowle
budowle
1958
1960
1917

w budowle
1961
1939
1960
1966
1967
1958
1935
1948
1955
1961
1964
1932
1919
R. BRZOSTKIEWICZ

KRONIKA PTMA
Nowy instrument astrO!IlOmiczny w Oddziele Warszawskim

W pawilonie obserwacyjnym Oddziału Warszawskiego zainstalowany
nowy instrument 1 ). Jest to teleskop zwierciadlany systemu Cassegrain'a o średnicy obiektywu D 1 = 150 mm. Lustro główne jest paraboloidalne i posiada ogniskową f 1 = 600 mm. Małe lusterko hyperboloidalne ma średnicę 44 mm i ogniskową f 2 = -187,5 mm, a kwadrat jego
mimośrodu
e-2 2 = 2,78. Ognisko główne znajduje się w odległości
105,5 mm z tyłu za powierzchnią lustra głównego. Ogniskowa całego
został

1)

Fot. na 1 str.

okładki.
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układu optycznego wynosi: f 0 = 2400 mm. Do teleskopu dołączona jest
astrokamera. Obiektyw kamery firmy Carl Zeiss posiada ogniskową
f = 300 mm przy sile światła l : 4,5.
Część optyczna i mechaniczna teleskopu (oprócz głowicy montażu
i lunetki szukającej, które są fabryczne) jak również część mechaniczna
kamery, zostały wykonane we własnym zakresie. Prace optyczne i mechaniczne wykonał kol. L u c j a n N e w e l ski.

JERZY ERDMAN

NOWOSCI WYDAWNICZE
Thomas S. Kuhn - PRZEWROT KOPERNIKAIQ'SKI. PWN, Warszawa 1966, str. 430, cena zł 48.Książka ta po raz pierwszy wydana w r. 1957 przez Harvard University Press w języku angielskim, w Polsce pojawiła się właśnie w okresie przygotowań do 500-lecia urodzin naszego genialnego rodaka. Jest
to niejako zapowiedź dalszych wszechstronnych opracowań postaci Kopernika i jego dzieła. "Przewrót kopernikański" w ujęciu T. S. Kuhna
przedstawiony jest jako "proces, na który złożyło się wiele zdarzeń".
Chcąc proces ten należycie przedstawić Autor rozpoczyna swe opracowanie od starożytnych koncepcji Wszechświata. Szczegółowo omówione
są koncepcje filozoficzno-kosmologiczne Arystotelesa oraz astronomiczne
Ptolemeusza. Koncepcje te, jak wiemy, w sposób bardzo poważny zacią
żyły nad rozwojem nauki od czasów starożytnych, aż po nowożytne,
gdyż jeszcze długo po Koperniku używane były w argumentacji przeciwników nauki Kopernika i heliocentryzmu. Poznanie ich roli w nauce
i poglądach filozoficznych średniowiecza pozwala zrozumieć niezwykły
wprost wysiłek myślowy i badawczy Kopernika, który potrafił przeciwstawić im własną śmiałą koncepcję.
Na początku rozdziału o reformie kopernikańskiej Autor pisze:
"znaczenie De RevoLutionibus polega w mniejszym stopniu na tym co
dzieło samo mówi, niż na tym, co dzięki niemu powiedzieli inni". Jest
to chyba najlepsze określenie znaczenia nauki Kopernika dla ludzkości.
Epoka pokopernikańska, którą Autor omawia do okresu następnego
genialnego odkrycia, będącego ·prostą konsekwencją nauki Kopernika,
tj. prawa powszechnego ciążenia Newtona - pozwala na taki właśnie
wniosek.
Trudniejsze zagadnienia ilustrowane są rysunkami, ponadto książka
zawiera dodatek objaśniający pojęcia astronomiczne, notę bibliograficzną i indeks nazwisk.
Henryk Zins - W KRĘGU MIKOLAJA KOPERNIKA. Wydawnictwo
Lubelskie, Lublin 1966, str. 317, cena zł 35.Autor - profesor i kierownik Katedry Historii Powszechnej średnio
wiecznej UMCS w Lublinie - zaznacza w przedmowie, że książka jest
poświęcona przede wszystkim środowisku, w jakim żył i pracował Kopernik na Warmii. Tło historyczne obejmuje okres końca XV i pierwszej
połowy XVI wieku. Przedstawione są występujące w tym okresie zmagania polityczne i militarne Polski z Zakonem Krzyżackim. W tym
samym okresie pojawiła się na Warmii reformacja religijna, która
wprawdzie nie miała tam podatnego gruntu do rozwoju, ale wywarła
pewien wpływ na ludzi wykształconych, którzy nawet będąc przeciwnikami reformacji zaznajamiali się z poglądami reformatorów. Na tle
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reformacji dochodziło także na Warmii do ruchów o charakterze społecznym, jak np. rewolta w Elblągu w 1525 r. Po omówieniu zagadnień
politycznych i społecznych Autor przechodzi do kręgów bliskich Kopernikowi, a przede wszystkim Kapituły Warmińskiej i wchodzących w jej
skład kanoników. Osobny rozdział omawia kwestię święceń kapłańskich
Kopernika, która to sprawa poruszana była także w Uranii.
Fotografie dokumentów i portretów oraz indeks osób i indeks nazw
geograficznych uzupełniają tekst.
Theodore E. Sterne - WSTĘP DO MECHANIKI NIEBA. PWN, Warszawa 1966, str. 204, cena zł 18.Książkę tłumaczyli z angielskiego znani naszym czytelnikom współ
pracownicy Uranii dr Gr z e g o r z S i t a r s k i i mgr K r z y s z t o f
Ziołkowski.

Mechanika nieba przeżywa obecnie swój renesans, a to z dwu powodów: zastosowania maszyn liczących do opracowywania bardziej skomplikowanych problemów, wymagających niezwykle pracochłonnych obliczeń oraz konieczności posługiwania się w szerokim zakresie tą gałęzią
wiedzy przy obliczaniu orbit sztucznych ~atelitów.
Autor wychodząc od podstawowych dla mechaniki nieba praw Keplera
i Newtona, przedstawia czytelnikom kolejno zagadnienia wpływów grawitacji na ruch, kształtowanie się i wyznaczanie orbit. Szczególnie wiele
miejsca zajmują zagadnienia ruchu sztucznych satelitów. Opanowanie
"Wstępu do mechaniki nieba" wymaga dobrej znajomości matematyki.
Herbert W. Franke - MOWA PRZESZLOSCI. PWN, Warszawa 1966
(Bibl. Problemów t. 107), str. 216, cena zł 25.Zasadniczym tematem książki jest odczytywanie śladów pozostawionych przez zdarzenia zaistniałe w dalekiej przeszłości Ziemi. W począt
kowych rozdziałach omówione są metody i wyniki badań archeologicznych dotyczących początków cywilizacji. Dalej przedstawione są pradzieje człowieka i epoka lodowa, w tym także metoda astronomiczna
Milankovicza, zmierzająca do wyjaśnienia zlodowace1'1 różnicami w ilości ciepła otrzymywanego przez Ziemię od Słońca. Następnie Autor prowadzi czytelnika przez epoki powstawania życia na Ziemi, aby
w ostatnim rozdziale zastanowić się nad pradziejami Wszechświata.
Początek rozszerzania się Wszechświata Autor datuje na 13 miliardów
lat wstecz.
Mimo niezbyt obfitej treści astronomicznej w książce warto po nią
sięgnąć aby poznać skalę dziejów człowieka i Ziemi na tle skali
Wszechświata.
Książka zawiera

liczne fotografie i rysunki oraz indeks.
ALEKSANDER KU$NIERZ

TO I OWO
Sztuczna

pełnia

Opanowanie techniki produkcji masowej sztucznych satelitów pozwala myśleć o najrozmaitszych urządzeniach, które możnaby wysłać
w przestrzeń w tym celu, aby okrążały Ziemię. Niekoniecznie wszystkie
takie projekty muszą być rozsądne i niekoniecznie wszystkie muszą
przynosić pożytek. Jednym z ciekawszych, wysuwanych ostatnio pro-
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jektów, o którym nawet dość głośno było w prasie, jest pomysł ulokowania na orbicie okołoziemskiej lustra, które odbijałoby światło sło~
neczne i oświetlało okolicę Ziemi, w której Słońce już dawno zaszło .
Projektem tym zajęły się najpoważniejsze instytucje naukowe w USA,
gdzie projekt ten powstał, oraz rząd Stanów Zjednoczonych, który po
prostu zawiadomił odpowiednie instytucje, że w obecnym czasie nie
jest zainteresowany w tego rodzaju eksperymentach. Akademia Nauk
jednak, wraz z innymi instytucjami i takimi firmami jak Boeing czy
W'estinghouse, zajęły się poważniej tym zagadnieniem, a inicjatorem
tych badań była NASA (National Aeronautics and Space Administration) - instytucja odpowiedzialna za rozwój badań satelitarnych. Specjalny komitet wyłoniony przez Akademię, po rozpatrzeniu różnych
możliwości ocenił następująco główny projekt, który przewidywał wysłanie na orbitę zwierciadła płaskiego o średnicy około 800 metrów,
oświetlającego światłem odbitym słonecznym obszar Ziemi o średnicy
około 300 km. Lustro to dawałoby w oświetlonym terenie efekt taki, jak
Księżyc prawie w pełni, więc na tym terenie praktycznie uniemożli
wiałoby obserwacje astronomiczne.
Projekt przewiduje, że lustro winno znajdować się stale nad jednym miejscem na powierzchni Ziemi, więc krążyć po orbicie synchronicznej z obrotem osiowym Ziemi. W przypadku, gdyby na skutek zakłóceń orbity lustro zaczęło wędrować nad inne okolice, psułoby obserwacje w innych okolicach. W miejscach leżących poza terenem bezpośrednio oświetlonym obecność lustra nad horyzontem nie dawałaby się
specjalnie we znaki, z wyjątkiem takich obserwacji, przy których
w polu widzenia lunety znalazłoby się samo lustro. Podobna sytuacja
byłaby w przypadku obserwacji radiowych, z tym że lustro odbijałoby
nie tylko promieniowanie radiowe Słońca. ale także nieraz i te, które
wysyłane jest z Ziemi przed radiostację. Można obliczyć, że maksymalne zakłócenie przekraczałoby milion razy czułość aparatury radioastronomicznej, ale tylko dla bardzo specjalnej pozycji radioteleskopu
wprost pod lustrem.
Prawie zupełnie niewiadomy jest efekt takiego oświetlenia na zjawiska biologiczne. Wiadomo, że liczne zwierzęta i rośliny wymagają
cykliczności oświetlenia i ciemności. Trudno przewidzieć jak na danym
terenie zmieniałaby się fauna i flora. Zmiany te szłyby z pewnością
powoli i gdyby lustro świeciło tylko rok czasu, zapewne nie wystąpiłyby
jakieś większe zakłócenia.

W sumie oceniono, że nie ma specjalnej konieczności wysyłania takiego lustra, ani że taki projekt nie przedstawia specjalnego niebezpieczeństwa, ale też i nie jest specjalnie ciekawy naukowo. W każdym
razie, przed wypuszczeniem w świat "sztucznej pełni" winno się opracować metodę umożliwiającą natychmiastowe jej zlikwidO<Wanie, gdyby
jej szkodliwość wyszła na jaw.
Nam to lustro nie grozi, chyba że zostanie wysłane i zacznie krążyć
po zwariowanej orbicie zawadzającej o nasz nieboskłon. Wtedy mogłoby
się tak zdarzyć, że wszystkie obserwatoria polskie od razu albo po kolei
straciłyby możliwość obserwowania gwiazd, możliwości przecież niezbyt
duże u nas. Dlatego z pewnym zaniepokojeniem trzeba słuchać o takich
lustrzanych projektach, bo to i na klimat też może wpłynąć w kierunku
zupełnie nieoczekiwanym. Ten projekt zapewne zresztą nie będzie realizowany. Ale czy nie będą realizowane inne, niemniej nierozsądne?
JAN MERGENTALER
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KALENDARZYK HISTORYCZNY
29 listopada 1803 r.

urodził się

Chrystian Dopplcr

C h rys t i a n D o p p l er urodził się w Salzburgu (Austria), gdzie
ojciec jego był kamieniarzem. Tam też skol'lczył gimnazj um, a studia
matematyczne odbył na politechnice w Wiedniu. W latach 1835-1847 był
profesorem matematyki i geometrii praktycznej w Pradze. W tym wła
śnie czasie odkrył podstawy wyznaczania szybkości radialnych, znanych
obecnie pod nazwą "efektu Dopplera". W1 r. 1847 przenosi się do Bań
skiej Szczawnicy (Słowacja), gdzie zostaje profesorem fizyki i mechaniki w Akademii Górniczej. Natomiast od r. 1850 jest dyrektorem Instytutu Fizycznego w Wiedniu, który powstał przy tamtejszym uniwersytecie. Wkrótce jednak na skutek choroby płuc musiał przerwać
swą działalność i wyjechać na kurację do Italii, skąd nie miał już
nigdy wrócić. Zmarł 17 marca 1853 r. w Wenecji, mając zaledwie 49 lat.
Cennego dla astronomii odkrycia dokonał Doppler w r. 1842, kiedy
zauważył, że długość fal odbieranych przez obserwatora zależy od
względnego ruchu żródła i odbiornika. Jeżeli źródło dźwięku zbliża się
do nas, to wzrasta jego częstotliwość, jeżeli zaś oddala się, to dźwięk
jest niższy. Zasadę tę Doppler zastosował do światła i stwierdził, że
różnicę w barwach gwiazd podwójnych można wytłumaczyć w nastę
pujący sposób: czerwony składnik oddala się od nas, a bladoniebieski
znów się przybliża. (Rozprawa w pracach Czeskiego Towarzystwa Naukowego w Pradze pt. Vber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels- O barwnym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciał niebieskich).
Twierdzenie to jednak było mylne, co zresztą zostało udowodnione
jeszcze w r. 1848 przez fizyka francuskiego Armanda H i p o l i t a F iz e a u (1819-1896). Zmiana długości fali zależy bowiem od stosunku
szybkości źródła do szybkości światła, ale stosunek ten jest tak mały,
iż zmiana barw nie może być dostrzegalna. Już jednak Fizeau zwrócił
uwagę, że linie widmowe w większości wypadków są wystarczająco
ostre i można zmierzyć ich przesunięcie. W ten sposób astronomowie
otrzymali metodę bezpośredniego pomiaru w km/s szybkości względnej
ciała niebieskiego wzdłuż promienia widzenia.
W ostatnich czasach "efekt Dopplera" znalazł zastosowanie także
w astronautyce. Na statkach kosmicznych są przecież umieszczane
żródła fal radiowych, których częstotliwość jest dobrze znana. Na skutek wiec oddalania się pojazdu kosmicznego od obserwatora ziemskiego
zmienia się długość fali. Jeżeli zmiany te zostaną zmierzone z kilku
miejs c jednocześnie, to wówczas można wyznaczyć nie tylko szybkość
radialną pojazdu kosmicznego, ale również jego szybkość rzeczywistą.
STANISŁAW

R.

BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI

LISTOPAD 1967 r.

listopadzie, zwłaszcza w polowie miesiąca, mamy niezłe
warunki obserwacji Merkurego. Wprawdzie l listopada
Merkury jest jeszcze w złączeniu ze Słońcem, ale szybko się

W
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odeń oddala i już po kilku dniach możemy go próbować odnaleźć w blasku wschodzącego Słońca. A gdzieś od l O listopada
powinniśmy już bez trudu odszukać Merkurego rrankiem nad
wschodnim horyzontem jako gwiazdę około zerowej wielkości.
W lunecie planeta ma wówczas wygląd sierpa.

Wenus pięknie błyszczy nad wschodnim horyzontem jako
Gwiazda Poranna około -4 wielkości. Jowisz widoczny jest
w drugiej polowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa jako gwiazda
-1.6 wielkości; za pomocą lunety możemy obserwować ciekawe
zjawiska w ruchach czterech galileuszowych księżyców Jowisza. Saturn widoczny jest w pierwszej polowie nocy na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba, a Marsa odnajdziemy wieczorem w gwiazdozbiorze Strzelca.
U rana możemy odszukać nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny, a Pluton widoczny jest także nad ranem
w Lwie, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Neptun przebywa jeszcze zbyt blisko Słońca i jest niewidoczny.
Za pomocą większych lunet widoczne są przez całą noc dwie
planetoidy około lO wielkości gwiazdowej: Dembawska na granicy gwiazdozbiorów Byka, Woźnicy i p,erseusza oraz Fortuna
w gwiazdozbiorze Byka. Nawiązując do obserwacji z poprzedniego miesiąca wyznaczymy dalszy ciąg pętli , jakie te planetoidy zakreśliły w swym pozornym ruchu wśród gwiazd.
Ponadto od 14 do 18 listopada możemy obserwować meteory
z roju Leonid, a w nocy 19/20 zakrycie gwiazdy 4.5 wielkości
w gwiazdozbiorze Byka przez tarczę Księżyca.
lt116h Dolne

złączenie

Merkurego ze

Słońcem.

2tl Całkowite niecentralne zaćmienie Słońca widoczne w Fałudniowej

Afryce.
3t17h Niewidoczne złączenie Neptuna z Księżycem.
3/ 4tl Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc

ten zniknie nagle w cieniu planety o l h 31m w pobliżu lewego brzegu jej
tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą).
4<16h Bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona. Zakrycie Antaresa przez tarczę
Ksiqżyca widoczne będzie w północnej i wschodniej Azji.
4/5d Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień. Koniec
przejścia cienia obserwujemy o lh8lll, a samego księżyca o 21118!11.
5/6<1 O Ih53"' obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
6<110h Złączenie Marsa z Księżycem.
7<illh Bliskie, lecz niewidoczne złączenie Wenus z Uranem .
7/8<1 W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego 2 księżyca, który
przechodzi właśnie na tle tarczy planety. Koniec przejścia nastąpi

o

lh2llll.

9!ll6h Wenus w największym zachodnim odchyleniu od
odchylenia wynosi 47°.

Słońca; kąt
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lOd!Oh Merkury nieruchomy w rektascensji.
11/ 12<1 Po tarczy Jowisza wędruje plamka cienia jego 3 księżyca .

Ponadto do brzegu tarczy zbliża się księżyc 1; cień tego księżyca pojawia s i ę na tarczy planety o Oh44"'· natomiast sam księżyc rozpoczyna
przejście o lh57m . Teraz na tarczy Jowisza widoczne są cienie jego
dwóch księżyców, ale o 2111m cień księżyca 3 kończy swą wędrówkę .
12/ 13<1 O Ih23m obserwujemy koniec zakrycia l księżyca Jowisza.
Księżyc ten ukaże się spoza prawego brzegu tarczy planety (w lunecie
odwracającej).

13<1 Bliskie złączenie Saturna
tarczę Księżyca widoczne będzie

2
o

Księżycem. Zakrycie Saturna przez
Północnej Ameryce.
14/15tl Po tarczy Jowisza wędruje cień jego 2 księżyca. Sam księżyc
zbliża się do brzegu tarczy planety i rozpoczyna swoje przejście
21110m . Cień księżyca 2 schodzi z tarczy Jowisza o lh34m .

z
w

17d4h Neptun w złączeniu ze Słońcem. O 22h Merkury w największym
zachodnim odchyleniu od Słońca w odległości 19°.
18ll2h Przewidywany moment maksimum aktywności meteorów z roju
L e o n i d. Radiant tego roju leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne : rekt. 10h8m, dekl. +22° . Można oczekiwać do kilkuset meteorów
w ciągu godziny .
19d Nad ranem cienie dwóch księżyców Jowisza pojawiają się na tarczy planety: o 2h22m cień księżyca 3 i o 2h38m cień księżyca l. Plamki
cieni obydwu księżyców wędrują po tarczy Jowisza prawie do wschodu
Słońca .

19/20d Obserwujemy zakrycie gwiazdy 4.5 wielkości w gwiazdozbiorze
Byka przez tarczę Księżyca. Podajemy momenty początku i końca zjawiska wg Rocznika Astronomicznego Inst. Geod. i Kart. w Warszawie:
w Krakowie p. Oh40ml, k. 2h4mO; w Poznaniu p. Oh37m7, k. lh58m8;
w Warszawie p. Oh43m5, k . 2h5m5.
21122tl O Ihl8m cień 2 księżyca Jowisza rozpoczyna przejście na tle
tarczy planety.
22tl5h34m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1528 rotaci Słońca wg numeracji Carringtona.
23<łlh Słońce wstępuje w znak Strzelca; jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.
23/24<1 O lh45m obserwujemy koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
25d4h Złączenie Jowisza z Księżycem .
26d22h Uran w złączeniu z Księżycem.
26/27d O Ih38m jesteśmy świadkami zaćmienia l księżyca Jowisza.
27/ 28<1 Po tarczy Jowisza wędruje cień jego l księżyca . Sam księżyc
zbliża się do brzegu tarczy planety i rozpoczyna przejście na jej tle
o Oh14m . Cień księżyca l widoczny jest na tarczy Jowisza do Ih16m,
a sam księżyc kończy przejście o 2h30m .
28d12h Wenus w złączeniu z Księżycem.
29/30<1 Księżyc 3 Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety. Foczątek
zakrycia obserwujemy o lh20m.
30<1 O 2h Wenus w złączeniu ze Spiką, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Panny (gwiazda ta zwana jest także Kłosem Panny) .
O 17h Merkury w złączeniu z Księżycem.
Minima Algola (beta Perseusza): listopad 9<13h35m, 12dOh50m,
14d2lh35m,

17dl8h25m, 29d5h40m.

Momenty wszystkich zjawisk podane

są

w czasie

środk . -europejskim.

t-·
Listopad 1967 r.

l

l

1h czasu

r. emu l
m

X28
IX 7
17
27
XII 7

a

l

hm"

hm

l

hm

652 1639
712 1620
7 29 1603
7 47 15 51
8 02,15 44

l h czasu
Warszawa Data
Datajśrodk.-europ.
1967
1967
a
&
wsch. zach.
l

l

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

h m

J

o

hm

hm

13 16 - 7.2 5 08 15 44
14 12,-14.0 6 44 16 00
15 10 -19.9 8 22 16 24
1613 -24.5 9 58 16 57
17 17 -27.2 1121 117 45
12 23 18 51
18
~26.2 13 06 20 10
19 25 -27.3
20 24 -24.8 13 33 21 32
21 18 -21.0 13 53122 51
22 08 l -16.4 14 07 -

"i

l

.

l

l

Gdańsk

Kraków

l

Warszawa 1 Rzeszów 1 Białystok

hm l hm

hm

640 11633
658 1614
7 !6 1 1558
7 33 15 47
7 47 15 40
1

636 1634
653 1617
7 10 16 02
7 26 15 31
740 115 45

hm

hm

hm

638 1619
658 1559
7 18 15 41
7 36 15 29
7 51,15 22

hm

hm

hm

hm

hm

hm

622
639
654
7 10
7 23

1625
1608
15 55
15 45
15 39

622
641
700
7 16
7 30

1617
1658
15 42
15 30
15 24

615
631
8"
7 03
7 16

1617
1600
15 46
15 36
15 31

hm

hm

617 1606
6361545
6 54 15 30
7 10 15 19
7 26 15 11

KSIĘ.ZYC

c

XI

Wrocław

l

o

+

l

Poznań

wsch. ' zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach.jwsch.l zach. wsch. l zach.

&

+16.1114011-12.8
+16.31445 -16.0
15.2 15 ,., ~18.7
+12.7 16 08 -20.9
+ 9.0116 51 -22.5

l

l

Szczecin

środk. -europ.

Data 1

SLOŃCE

XI

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1h czasu
środk . -europ.

a

h m

l

&

l

o

22 54 -11.3
23 371- 5.8
020 . - 0.1
l 02
5.4
l 44
10.8
2 28 +15.8
315 +20.2
4 04 +23.9
4 56 +26.5
5 50 +27.9

t

l

Warszawa

1h czasu
Data
1967

wsch. l zach.
h m

l

h m

14 181 o 08
14 27 l 21
14 36 2 33
14 45 3 43
1'4 56 1 4 54
15 10 6 06
15 27 7 21
15 51 8 34
16 26. 9 45
17 14, 10 47

środk.- europ.

a

XI

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

l

h m /

&

o

6 46 +28.0
7 42 +26.6
8 37,+23.9
9 30 +19.9
lO 22 +14.8
1112 + 8.9
12 02- 2.4
12 53 .- 4.4
13 46 -11.1
14 43 -17.3

l

Fazy

Księżyca

warszawa
d
wsch. l zach.
hm

hm

18 18 1137
19 32 12 13
20 54 12 37
22 17 12 56
23 41 13 11
- , 13 24
l 07 13 35
2 34 13 48
4 05 114 02
541 11421

h

Ostatnia kwadra
X 26 13
Nów
XI 2 7
Pierwsza kwadra XI 9 2
Pełnia
XI 17 6
Ostatnia kwadra XI 25 l
Nów
XII l 17

l

Odległość
Księżyca

od Zleml

Srednlca
tarczy

l

d

h l

Najmn. XI 2 3
Najw. XI 15 9
Najmn. XI 30 14

l

33~5

29.4
33.3

l

---

286

URANIA

Listopad 1967 r.
}h

Data

PLANETY I PLANETOIDY

czasu

środk.-europ.

1967

l h czasu
środk.-europ.

-

l a l wsch. l zach.

l o l wsch. l

hm

hm

WENUS
hm
o

7 35
5 37
5 04
5 38

16 15
15 35
15 09
14 51

1115
11 51
12 30
13 11

Widoczny rankiem nad
nim horyzontem jako

wschodgwiazda

MERKURY
o
hm

hm

14
14
14
15

-18.0
-11.3
-10.8
-15.3

44
04
13

Ol

około

O wielkości.

+4.4
+L6
-1.7
-5.3

18 16
18 49
19 22
19 54

-25.0
-24.5
-23.6
-22.3

SATURN

Xl17
XII 7

O31

O27
O 25

l

+o.4 JI5 39
+o.o
14 20
-0.1
12 59

18 58
18 56
18 57
18 58

l

3 45
2 22

l Ol

Widoczny w pierwszej polowie nocy na granicy gwiazdozbiorów Ryb
1 Wieloryba (+0.8 wielk. gwiazd.).

kości.

10 15
lO 20
lO 25
lO 28

+11.8
+11.3
+10.9
+10.6

1151
11 54
11 57

l

h

m

+u

o

hm

-17 00 1
-1711
-17 21

12 33
1117
10 02

PLANETOIDA 349 DEMBOWSKA

5 07.1
5 02.4
4 55.0
4 45.7
4 35.3

+28
+29
+29
+20
+20

52
26
53
11
17

255
142
o28

1511
13 54
12 36

1

Gpoludn~

a.
PLUTON

Niewidoczny

X27
XI 6
16
26
XII 6

URAN

+t.81
+L4

Widoczny nad ranem na granicy
gwiazdozbiorów Lwa i Panny (6
wlelk. gwiazd.).

NEPTUN

15 25.7
15 28.7
15 31.7

14 29
13 52
13 16
12 37

o 25
23 50
23 18
22 43

Widoczny w drugiej polowie nocy
w gwiazdozbiorze Lwa (okolo -1.6
wielk. gwiazd.).

__.,._ _,l__a_----!,1 wpołudniku
X 29
Xl18
XII 8

hm

14 49
14 31
14 15
13 56

2 05
2 17
2 33
2 54

JOWISZ

11 55
1145
1132
1115

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze
Strzelca
( 1.1
wielk.
gwiazd.).

X 271

zach.

Swieci pięknym blaskiem jako
Gwiazda Poranna około --4 wiei-

MARS

X 28
XI 7
17
27

Warszawa

l

o.

o.

X 28
XI 7
17
27

Warszawa

l

2 24
l 40
o 54
o 05
23 11

Około 10.7 wielk. gwiazd. Widoczna przez całą noc na granicy
gwiazdozbiorów
Byka,
wotnicy
i Perseusza.

h

m

l

m

9 03
47~71 7
46
h

s

11 53 40
11 55 43
11 57 08

+16
+16 43.6
+16 45.5

6 29

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Lwa. Dostępny tylko
przez wielkie teleskopy (15 wielk.
gwiazd.).
PLANETOIDA 19 FORTUNA

5 14.7
5 12.1
5 06.0
4 57.1
4 46.7

+21 52
+21 36
+21 16
+20 53
+20 27

2 32
l 50
l 05
o 16
23 23

Około 10.2 wielk. gwiazd. Widoczna przez całą noc w gwiazdozbiorze Byka.

Planeto!dy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilkU
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
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ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
M ar s

·wenus

Data

l od

l 967

j.

Słońca

od Ziemi

a. mlnkro j.

107.8
107.7
107.6
107.5
107.5

0.721
0.720
0.719
0.719
0.718

X 29
XI 8
18
28
XII 8

l

l

od Słońca \ od Ziemi
a. mln km j.

a. mln km j.

0.602
0.677
0.752
0.827
0.900

90.0
101.2
112.5
123.6
134.6

208.0
207.4
206.9
206.7
206.6

1.391
1.386
1.383
1.382
1.381

a. mln km

1.600
1.650
1.700
1.749
1.7P9

239.4
246.9
254.3
261.7
269.1

DANE DLA OBSERWATOROW SLORCA
(na 13n czasu środlc -europ)

- l
~ -~-~0

l

Data
1967

XI l
3

5
7
9
11
13
15
t

Lo

l ~::~ l

l

p

~--------~------~--------

o

o

o

+24.58
+24.24
+23.86
+23.44
+23.00
+22.53
+22.03
+21.50

+4.35
+4.14
+8.94
+3.72
+3.50
+3.28
+3.04
+2.81

272.79
246.41
220.04
193.67
167.31
140.94
114.57
88.20

o

Xl17
19
21
23
25
27
29
XII

l

+20.94
+20.34
+19.72
+19.06
+18.38
+17.68
+16.95
+16.19

Bo

-----o

o

+2.58
+2.34
+2.09
+1.85
+L60
+1.35
+1.10
+0.84

61.84
35.47
9.11
342.75
316.39
290.03
263.67
237.31

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
arczy (+ na wschód, - na zachód);
Bo, L - heliog rafiezna szerokość l długość środl<a tarczy.
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CO,li.EP1KAHHE
llepeAOBaH CTaTI>H (50 neT COBeTCKOM
acTpOHOMI1>1).
r. CnTapCKII - JieOHI<Abi.
c. P. B>KOCTKeB>l'l - AcTpOHOMU'iecKaH e):(I<HI<Ua.
XponwKa: HOBbii< acTPOHOMJ<'ieCKI<l<
HeraTUB - 'iTO HOBOTO Ha COJTHCe TawcTaeHHbie TeHU Ha JiyHe - Hccne):(OBaHne nyHHOi1 nO'-IBbi - KpaTep Ha
CHJ.iMKe JI Y H a p - 0 p O U T e p a 4 noucK>I ):(pyroro cnyTHUKa 3eMni< Hal<nyqruee y3HaHHast CTpaHa Ha Mapce - fl):(pO Hawel< ranaKTl-iKU - ATMOcct>epbi cnyTHI<KOB IOm<Tepa - 06HapyJKJ<BaTenn JKH3HU Ha nnaHeTax - CaMbie 6onwue TenecKOnbi MJ<pa.
XpOHHKa Oo~eCTBa (PTMA).
H3):(aTeni>CKJ.ie HOBOCTH.
To H ce.
HCTOpH'ieCKHI< KaJieHAaph.
ACTpOHOMH'ieCKHH KaJieHAaph.

OGŁOSZENIA

Posiadamy jeszcze na

składzie

następujące

KOMPLETNE ROCZNIKI URANII

Rok
1926
194B
1949
1950
1951
1953
1954
1955
1956
1957
195B
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1966

l

Ilość

roczników
22
125
123
113
B
4
95
32
24
3
117
113
113
6
37B
B2
3B9
6

.. ) w tym podwójny: 7,8; C'cna

l

Cena
rocznika

l

Ilość egz.
w roczniku

B
B
B

4

4
4
5
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11**)
11**)
11**)

lO

12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
36
36
72
72
również

l Cena egz.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6

podwójna.

Ponadto posiadamy następujące numery: l, 2 z 1922 r.; l, 3/4 z 1923 r.;
6, 7/ B, 9, 10 z 1925 r.; l, 2 i 3 z 1927 r .; l, 2 z 192B r.; 3 do 10 z 1929 r.;
3/4 z 1930 r.; 3, 4, 5/6 z 1946 r.; 4 do 12 z 1952 r.; l do 9, 11 i 12
z 1952 r.; l do 9, 11 i 12 z 1965 r .
Z a m ów i e ń na wysyłkę należy dokonywać za pomocą wpłaty na
nasze konto PKO (I OM w Krakowie Nr 4-9-5227) z w y l i c z e n i e m
z a m a w i a n y c h rocz n i k ów (numerów) na odwrocie blankietu
PKO.
Przy zamówieniach większych niż 10 egzemplarzy prosimy o d oP łatę w wysokości l 'Zł od każdej rozpoczętej dziesiątki - na koszta
wysyłki.

ZARZĄD GŁOWNY PTMA

Rada Redakcyjna: S. Plotrowskl (przewodn.), L. Clchowlcz, R. Janlczek, J. Mergentaler, K. Rudnicki, E. Rybka, W. zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler, (red. nacz.),
K. Zlolkowskl (sekr. red.), J. Plasecka (red. techn.), M. Blellcki, T. Jarzębowskl,
J. Kublkowskl, J. Masłowski, J. Mletelski, M. Pańków, A. Plaskowskl, S. Ruclński,
K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Wydawca: Polskle Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny,
Kraków, Solskiego 30/8, telefon: 538-92; Nr konta PKO I OM 4·9·5227. Warunki prenumeraty: roczna -72 zł, dla członków PTMA w ramach składki 60 zł, pólroczna36 zł, cena l egz. - 6 zł. Sprzedaje się pojedyncze zeszyty i roczniki z lat ubiegłych
w cenie: 2 zł - 1 egz. z r. 1922-30, 1946-61; 3 zł - l egz. z r. 1962-63; 6 zł - od
r. 1964, plus koszta ew. wysyłki
Druk : Krakowska Drukarnia Prasowa , Kraków, ul. Wieiopole l Nakład 3000 egz. R-51

Zam. 1853/67.

•

Slad w księżycowym gruncie pozostawiony przez mikrokoparkę surveyora-3 (do notatki
na str. 272)
Czwarta strona ok ł a d ki: Okolica krateru Plato na zdJęciu wykonanym w Obserwatorium
Pic du Midi (do notatki na str. 272). Strzałka wskazuje kierunek północny.
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U RAN I
MIESIĘCZNIK

POLSK EGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW

ROK XXXVIII

GRUDZIEŃ 1967

Uczestnicy tegorocznego - sierpień L967 - turnusu w Niepołomicach przed budynkiem
Stacji Astronomicznej (do "Kroniki PTMA na str. 341). (Fot. Lech Barski)

Ukośne zdjęcie

Pierwsza strona

szclleliny Hyginusa otrzymane za
okładki:

Ziemia - widziana z
w dniu 8 sierpnia 1967 z

pomocą

Księżyca.
odległości

aparatury sondy Lunar Orbiter-3
Zdjęcie

dokonał

343 000 km

Lunar Orbiter-S

URANIA
MIESIĘCZNIK

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MI Ł OŚ Nl KÓW ASTHONOMil

GRUDZIEŃ 1987

ROK XXXVIII

Hr 12

W dniu 18 października
o 5h34m CSE radziecka stacja
automatyczna
w·ENUS-4 wytądowala na powierzchni planety, otwierając
tym samym nową
erę badania ptanet naszego
Układu Słonecznego.

Czasopismo wydawane z zasitku Polsld.ej
Akademii Nauk. Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty do użytku szkól ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli i techników (Dz. Urz. Min . Ośw.
Nr 14 z 1966 roku, W-wa 5.11.66).

SPIS TRESCI
L u cjan Newelski- Jak zbudować
teleskop amatomki (5).
Jerzy Cwirk()-Godycki- Droga na
Księżyc

W
dniu
następnym
o 18h35m CSE amerykań
ska stacja kosmiczna MAR I NER-5 również osiągnę
la zamierzony cet, przebiegając w odległości ok.
4000 km od powierzchni
tejże planety.

(1).

Stanisław

R. B rzostkiewicz
O wynikach akcji Lunar Orbiter.
Kronika: Nowa Delfina Plastyczna mapa odwrotnej strony
Księżyca Nowy olbrzymi kirater
na Saharze - Czyżby na Księżycu
istniał skroplony gaz?
Jowisz
promieniuje więcej ciepła niż otrzymuje - Satelita LAS.
Kronika PTMA : Szkoleniowy turnus obserwacyjny w Niepołomicach
(sierpień 1967).
.
Nowości wydawn icze. Astrononua
dla dzieci i młodzieży.
Kalendarzyk historyczny:
John
Flamsteed (1646-1719).
Kalendarzyk astronomiczny.
ZARZĄD GLÓWNY 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.
P1·owadzimy sprzedaż
i w y s y l k ę: A. Słowik, M. Mazur - OBROTOWA MAPA NIEBA,
PTMA 1965, 25 zł, z wysyłką 30 zł
(dla członków 5 zl 2IDiżki); M. Mazur - ATLAS NIEBA, PZWS 1963,
80 zl, z wysyłką 90 zł; z wysyłką 7 zl;
A. Rybarski - TELESKOP ZWI ERCIADLANY
W
WYKONANIU
A M ATOR S KIM, PZWS, 1958, 3 zl,
z wysyłką 4 zł.

Pierwsze sygnały z WENU S -4 odebrane zostały
przez angielską stację JodreH Bank oraz radziecki
Ośrodek Dalekosiężnej Łą
czności
Kosmicznej
już
podczas łagodnego lądowa

nia statku za pomocą spadochronu. Lądowanie przebiegało
bardzo długo na
skutek niewiarogodnej gę
stości
atmosfery. Według
prowizorycznych
danych
ciśnienie przy powierzchni
planety wynosi ok. 15 atm.
ziemskich a temperatura
atmosfery' zmieniała
sie
w czasie lądowania od 40
do 280°C. Składa się ona
prawie wyłącznie z dwutlenku węgla. Stwierdzono
jedynie ślad pola magnetycznego.
Ziściło się więc marzenie
pokoleń badaczy Kosmo~u.
Cały świat jest pod wraze-

niem radzieckiego sukcesu
technicznego, który zbiega
się z 50-tą rocznicą Wielkiej Rewolucji P aździerni
kowej. •
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JAK ZBUDOWAĆ TELESKOP AMATORSKI (5)
IDEA OBIEKTYWU ZWIERCIADLANEGO. LUSTRO PARABOLOIDALNE

p

odstawową właściwością obiektywu astrOIIlomicznego jest
jego zdolność przekształcania wiązki równolegtych promieni

świetlnych na wią:zJkę zlbieŻlną. Światło każdej gwiazdy, wskut ek

wielkiego jej oddalenia od Ziemi, jest dla obserwatora ziemskiego praktycznie wiązką promieni równaległych i jeśli padnie ono
na obiektyw, to zostanie przeksztalCOIIle na wiązkę zbieżną
w jednym punkcie. Możemy wówczas w punkcie tym, zwanym
ogniskiem, ustawić e~ranik, matówkę czy kliszę fotograficzną,
a o1Jrzymamy na nich świecący punkt, który bę~e obrazem danej gwiazdy. W preypadku obiektywu zwiercia<hlanego dla uzyska:nia efektu przeksztaŁcenia biegu ~p~romieni świetlnych wykorzystujemy zjawisko odbijania się światła. Zjawisko to
określ01t1e jest przez podstawowe prawo optyki (rys. 1), które
mówi:
l) promień padający, pmstopadła i promień od!bity leżą w jednej pl:asziczyźnie;
2) kąt odbicia równa się kątowi padania. czyli i' = i.
Powstaje pytanie, jak ukszta.Morwać powierzchnię odbijającą
lustra, a:żeby uzyskać żądany efe,kt przeksz1Jalcenia. wiązki
świetlinej. Intuicja mówi nam, że powierzchnia tlak:a musó. być
wklęsła. FostaJrajmy się określić to dokładniej. Zapewne wszyscy
znamy z nauki algebry w szkole, linię krzywą zwaną "pamabolą" .
Krzywa ta posiada bardzo ciekawe właściwości. Dla należytego
zrozumienia idei obiektywu zwie~Dciadlanego musimy się z ni-e którymi z nich zapoznać.
Na osi symetrii polo:żl01t1e są w równych odstępach trzy punkty:
R, O, F. Przez punkt R przebiega pro.sta prosropadla tzw. "kie
rowtnica". Jereli po obu stronach osi symetrii wyznaczać bę
dziemy punkty róWIIlo oddałOIIle od punktu F i od kierownicy,
to punkty te utworzą krzywą parabolę (rys. 2). Odległość mię
dzy punktami R i F jest parametre,m paraboli, a stosunek dłu
gości odcinka MP do długości odcinka PF jest mimośrodem
paraboli. Jak o że odcinki MP są zawsze równe odpowiednim
odcinkom PF, to mimośród paraholi jest zawsze ~równy jedności.
Oznacza to, że klrzywa paraboli, jako taka, jest tylko jedna.
Poszczególne parabole mogą się różnić jedynie parametrem,
czyli skalą w jakiej są wykonane. Kształt wszystkich jest
taki sam.
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Roopatrzmy teraz rys.
3. W dowolnie oddalonym od wierzchołka paraboli punkcie rysujemy
prostopadłą do osi syme1Jrii. Z punktu M 1 :na
tej prostopadłej, prowadzimy Tównoległą do osi
aż
do przecięcia się
z parn.bolą. W punkcie
przecięcia P 1 rysujemy
styczną
do
paraboli
i normalną. Prosta M 1P 1
tworzy z normaJną kąt
u. Z punktu P 1 rysujemy pod kątem a' = a
prostą w kierr:unku osi
symetrii. Prosta ta przetnie oś symetrii w punkcie F. AnalogicZIIlie postępujemy z
prostymi
M 2P 2 i P 2F, M 3 P 3 i P 3F.
W:szy:,.tkie odciinki PF
przecinają oś symetrii
w tym samym punkcie F. Jeżeli zrrnierzymy
długości wszystkich odcinków MP i PF, to
przekonamy się, że odległość M 1 P 1 F jest równa
odległoś.ci M 2P 2F i od-·
ległości M 3 P 3 F.
Jakie
konklretne zastosowanie
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wklęsłą
powierzchnię
paraboloidę obrotową. Jest 01na właśnie

tzw.

f'

=1

e. mimolród
/=OF'= {(ogmsko.-a)

k--..r- - - - - - 1

mają powyższe właści
wości paraboli w przy-

padku obiektywu zwierciadlanego?
Jeżeli obrr:ócimy parabolę wokól osi symetrii
o 360°, to otrzymamy
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powierzchnią odbijającą

F'
czoro fo./1 .Swieflnej

fala

padająca

----

Jeżeli więc ma wklę
słą
powieTZ~Chnię
lu-

fala
odbita

\

czofo fq/i

sfery 9ro.niczne

\

.,

odbl~eJ

F

wprZ<Jpo.dk<A
jednejpowlerzchni odbijajqcej

parabolo/ dy graniczne

lustra. Łatwo zauważyć
na rys. 3, re łamane
MPK przebiegają zgodnie z geometrycznym
~awem odbicia światła.

-Rys
-.-7

stra - paraboloidy padnie równoległa do osi
symetrii wiązka równoległych pmmieni świetl
nych, to wszystkie O'Il€
po odbiciu od lustra
spotkają się w ognisku
F. Spełni01l1y jest więc
podstawowy
warrmek
działania
obiektywu
astronomiczn~o. Musimy jednak pamiętać
o tym, że światło ma
naturę falową, a pojęcie
pvomienia spełnia rolę
pomoaniczą przy inte~r
pre1Jacji geometryCZinej
i oznacza jedynie kioeruaek rozchodzenia się fali świetlnej. W zjawisku
falowym obotk kie!runku,
istotną rolę odgrywają
~zas i odl~łość. Równo-

legła wiązka promieni
świetlnych
jest falą,
o płaskim czole, która

po

odbiciu

od

lustra
na falę o czole sferycznym,
a jego środkiem krzywizny
jest ognisko:
skoro wszystkie odległości MPF są sobie
równe, to wszystkie
przekształca się
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punkty czoła fali prz'ebiegają te odległości w jednakowym czasie, i po odbiciu się są zgodne w fazie względem ogniwa (rys. 4).
Jeżeli czoło padającej fali nie jest ściśle prostopadłe do osi
symetrii lustra, to powyższe warunki nie są spełnione i wystę
puje wówczas szkodliwa deformaeja odbitej fali. Są to tzw. pozaosiowe. błędy komy i astygmatyzmu. (Struktura obrazu
gwiazdy i błędy pozaosiowe będą treścią osobnego opisu).
Gdy lustro nie jest ściśle paraboloidaJne, w żadnym wypadku
nie otrzymamy po odbiciu fali kulistej. Odksmak€"Jlia czoła fali
od formy sferycznej spowodują deformację obrazu gwiazdy,
powstającego w ognisku.
Dopuszczalna wielkość tego odkształcenia jest ściśle określona.
W roku 1879 angielski ucZO!ny Lord Rayleigh wykazał, ż.e odstępstwo czoła fali świetlnej
od formy sferycznej nie może
przekroczyć jednej czwartej długości fali. W przeciwnym razie,
Zlniekształcenie obrazu gwiazdy staje się widoczne przez oko
ludzkie. Kuliste czoło fali świetlnej musi się zawierać między
dwiein)a wspól~rodkowymi sferami, oddalonymi od siebie o odległość

),

hmax

= 4 (rys. 5).

Jaki wpływ na kształt odbitej fali świetlnej mają deformacje
powierzchni odbijającej? Jeśli płaskie czoło fali padnie w kiEr
runku prostopadłym na zniekształconą płaszczyznę odbijającą,
to po odbiciu się od niej będzie posiadało deformację dwa razy
większą od Zlnieksztakenia samej powierzchni odbijającej. Stąd
A
wniosek: jeśli chcemy, aby warunek Rayleigh'a hmax = 4 był
zachowany, to deformacja powierzchni odbijającej nie może
A
przekroczyć wartości ()max =B (rys. 6). Kierunek padania
światła na lustro jest praktycznie bardzo bliski do prostopadłe
go i dlatego odstępstwo powierzchni lustra od formy teoretyczA
nej nie może przekroczyć 8 (rys. 7).

W ogólnie przyjętych systemach optycznych teleskopów, praco najmniej dwie powierzchnie odbijające. Fala świetlna
ulega dWIUkrotnemu odbiciu. Suma błędów dwóch luster nie
A
może Wltedy przetkroczyć - , czyli jedno lustro może posiadać

cują

maksymalną deformację

8

nie

obiektywu lustrzam.ego musi

przekraczającą

A

16

się zawierać między

. Powierzchnia
dwiema wspól-
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osiowymi identycznymi paraboloidami, Odległymi od siebie
o

<>ma x

=

).. . Przy
16

zwiększeniu ilości

elementów

odbijających

w układzie optycznym teleskopu, wartość <>max ulega odpowiednio dal:s:zemu zmniejszeniu. Oko ludzkie jest najbardziej czułe
na żółto-zieloną część widma, a ściślej mówiąc na falę świetlną
o długości A = 0,555 ~--tm. Łatwo obliczyć, że <>max dJ.a obiektywu
lustrzanego do obseTwa;cji wizualnych, przy dwóch eLementach
odbijających, nie może przekroczyć ok. 0,035 ~J-.m, to jest
0,000035 mm. O tej klasie dokładiności muszą pamiętać wszyscy
amat01rzy szlifujący lustra.
Pamiętać należy rówtnież o tym, że warunek Rayleigh'a określa najniższą dopuszczalną klasę dokładności. Optyk asrtJronomiczny dąży zawsze do osiągnięcia klasy dokładności najwyż
szej. W instrumentach wizualnych, obraz gwiazdy oglądamy
w silnym powiększeniu okularowym i dlatego kryteria jakościowe są szczególnie obostrzone. Niejednokrotnie warum.ek
Rayleigh'a je&t niewystarczający.
W <praktyce osiągamy dokładności o wiele większe. Metoda
badania kształrtu lustra pTz:y pomocy noża Fou1caulta porzwala
nam z

łatwością wykrywać

deformacje lustra

rzędu

)..

.
200
Wytrawny szlifierz potrafi osiągnąć jesZ~~ znacznie. większą
dokładność pomiarów, a metody obróbki lustra umożliwiają
nam odpowiednie do tego formowanie kształtu powierzchni odbijającej.

Wycinek paraboli p!rZedsrtawiony np. na rys. 3. używany jest
w radioastronomii. Anteny - lustra radiort;eleskopów 'POsiadają
zazwyczaj średnice większe od długości ich og'niskowych. Odwrotnie jest w prrzyrpa1dku teleskopów opty~cznych. Wykorzystujemy w nich mały wyciinek paraboli przy jej wierzchołku
(rys. 8).
JERZY CWlRKO-GODYCKl -

Warszawa

DROGA NA KSIĘZYC (l)

do opuszczenia naszej planety, podjął się czło
wiek bardzo skomplikowanego przedsięwzięcia. Każdy najdrobniejszy nawet szczegół urasta do rangi wielkiej niewiadomej, wymagającej wielokrrotnych badań. Dlatego też niech
nie dziwi nikogo fakt, że ten wstępny okres badań, poprzedza-

S

zykując się
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jący na wiele lat lot człowieka na Księżyc, obejmuje setki
satelitów i sond kosmicznych. I dalej- niech autorowi zostanie
wybaczone, że zamiast omawiania uzyskanych danych zajmie się
na razie jedynie programem niektórych serii badawczych stojących u podstaw projektu Apollo.
Droga na Księżyc wiedzie poprzez szereg lotów o ooraz to
większym stopniu trudności, mających na celu zbadanie przestrzeni pozaziemskiej, wypróbowanie sprzętu i przećwiczenie
astronautów. W niniejszym artykule chciałbym omówić trzy
zasadnic:re - jak sądzę - etaJpy, poprzedzające właściwą wyprawę księżycową, na przykładzie amerykańskiego programu
badań.

1. Serie satelitów przeznaczonych do badań przestrzeni pozaziemskiej oraz serie stwarzające zaplecze techniczne lotu księ
ż ycowego.

W tej liczbie: a) Explorer, b) Vanguard, c) Ariel i Allouette,
d) OAO, e) OSO, f) OGO, g) Discoverer, h) Echo, Relay, Syncom, T'elstar, Courier, Score, Transit, Tiros i Nimbus, i) Pioneer, j) Mariner 1).
2. Serie satelitów o przeznaczeniu wyłącznie księżycowym:
a) Ranger, b) Surveyor i c) Lunar Orbiter.
3. Eksperymenty biologiczne i pojazdy załogowe: a) biosatelity, b) Mercury, c) Gemini.

4. Projekt Apollo.
Prowadzone eksperymenty, a zwłaszcza te które obejmuje
p. l, często pozornie nie wykazują związku z wyprawą księży
cową. Mogłoby się wydawać, że badanie powloki chmur, kształtu
Ziemi, czy sprawa zapewnienia lącZIIlości Tadiowo-telewizyjnej
między k()IJltynentami, są zbyt odlegle od głównego celu lotu
człowieka ma Księżyc. Dlatego też w dalszej części artykułu
zwrócę uwagę jedynie na ten program badań ,p oszczegómych
serii, który wydaje się mieć be7Jpośredni zwią:rek z projektem
Apollo. Podobną selekcją objęte też zostaną inne serie lotów,
jak też zakrrojane na szeroką skalę prace przygotowawcze I>Oprzedzające każdą z serii.
Prócz badań podstawowych (analiza pól magnetycznych wokół Ziemi, promieniowania kosmicznego, mikrometeorów) uści
ślono pomiary jednostek podstawowych (jednostka astrono1 ) Skróty 0 .40, OSO i OGO oznaczają orbitalne obserwatoria: astronomiczne, słoneczne i geofizyczne (przyp. red.).
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miCZIIla, kształt Ziemi), mających . wpływ na precyzję lotu,
przygotowano system łączności i rozwinięto służbę meteorologiczną (niezwykle ważną ze względu na wodowanie czy lą
dowanie pojazdu). Badania w zakresie rozkładu stref van Allena i promieniowania posłużyły odpowiedniej konstrukcji
poja2ldów i skafandrów ochronnych.
Seria Explorer - dzieli swe przeznaczenie między trzy zasadnicze grupy:
l. Studia atmosfery i jonosfery.
2. Eksploracja magnetosfery i przestrzeni międzyplanetar:nej.
3. Analiza zjawisk astronomicznych i astrofizycznych.
Pierwszy satelita tej serii o masie około 14 kg wprowadzony
został na orbitę 31 stycznia 1958 r. Jego przeznaczeniem były
pomiaTy promieni kosmicznych, mikrometeorów i temperatury.
Kolejne Explorery badały m. in. cząstki o wysokich energiach, koTpuskular:ne prorn!ieniowanie Słońca, stan jonosfery,
promieniowanie gamma, oraz rozkład przestrzenny pola magnetycznego Ziemi. Serię Explorerów przeznaczonych do badania p'rzesilrzeni międzyplanetarnej (głównie między Ziemią
i Księżycem) zapoczątkował Explorer-7, wprowadzony na
orbitę 27 października 1963 r.
Seria Vanguard - zapoczątkowana wprowadzeniem na orbitę
satelity (17.III.1958) w ramach programu Międzynarodowego
Roku Geofizycznego. Przeznaczeniem tych satelitów było ustalenie dokładnego kształtu kuli ziemskiej, OTaz badania związane
z rozkładem masy Ziemi, jak też badanie pasów Van Allena
i rejestracja uderzeń mikrometeorów. Do badań kształtu globu
ziemskiego przeznaczono również satelity serii Anna.
Satelity międzynarodowe - serii Ariel (współpraca z Wielką
Brytanią) przeznaczone do badan jonosfery, szumów kosmicznych i łączności radiowej.
Seria OAO - z przeznaczeniem do badań astronomicznych
prowadzonych w zakresach fal podczerwonych, nadfioletowych
i promieni nie przepuszczanych przez ·atmosferę. Satelity te
dosta1:1czyły informacji o systemie słonecznym (w tym o Księ
życu), obiegając Ziemię po orbitach odległych o ok. 750 km.
Seria OSO (OSO I - 7.III.1962) miała na celu wyłącznie
badanie Słońca, w tym analizę jego aktywności i wpływ zjawisk erupcyjnych na atmosferę ziemską. Badania prowadzono
w zakresie promieni X i a-Lymana. Stację zaopatrzono w liczniki promJieni gamma oraz potoków neutronowych.
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Seria OGO z przeznaczeniem do badań geofizycznych.
Prócz pomiarrów tytpu triangulacji, wyznaczania kształtu geoidy
ziemskiej, program badań obejmuje: pomiary natężenia promieni kosmicznych, badania magnetosfery w różnych odległo
ściach od Ziemi, natężenie promieniowania gamma, prędkość
rozchod'Z€'Ilia się fal radiowych, zagęszczenie pyłu kosmicznego,
radioszumy wysyłane przez Słońce, Jowisza i zorze polarne.
Seria Discoverer (Pierwszy Discoverer- 28 luty 1958). Przeznaczeniem tej serii były eksperymenty z odzyskaniem zasobnika po locie orbitalnYffiJ oraz różnorodne eksperymenty z paliwami, startami rakiet z rakiety orbitalnej itp. Ogólnie moż
na by to określić jako serię przygotowań technicznych.
Serie telekomunikacyjne - Seria Echo - satelity balony
(Echo I - 12 grudnia 1960) o średnicy rzędu 30 m. Dzięki pokryciu powłoki warstwą aluminium odbijają 980fo fal radiowych i służą do utrzymania łączności międzykontynentalnej.
Jednocześnie- analiza ich ruchu pozwała wnioo.kować o strukturze egzosfery.
Satelity czynne przejmują sygnały radiowe z Ziemi,
wzmacmiają je, a następni, e ponownie emitują. Pierwszy z tej
serii Score (masa 4 tomy) przejmował na magnetoforn teksty
mówione i na rozkaz Ziemi prnesyłał je z powrotem. Satelita
Courier może transmitować 68 000 słów na minutę w 20 kanałach dalekopisowych i 4 telefonicznych. W celu zapewnienia
łączności telewizyjnej uruchomiono serię Telstar i Relay. Dla
zapewnienia stałej łączności telewizyjnej wprowadzono na
orbity stacjoname satelity serii Syncom i Early Bird.
Serie meteorologiczne (Tiros, Nimbus). Zaopatrzone w kamery telewizyjne przesyłają zdjęcia 'p okrywy chmur w zakresie
fal widzialny;ch i podczerworny>eh. Informują o tworzeniu się
cyklonów i ich trasach, przekazują obserwacje czap lodowych
i biegunów. Dla dokładniejszego określenia położenia geograficznego statków i samolotów wprowadzono na orbitę satelity
serii Transit. Uzyskiwane za ich pomocą namiary pozwalają
określać położenie obiektu z dokładnością do kilkuset metrów.
Seria Pioneer (Pioneer-l - 1l.X.l958). Zasadniczym celem
tej serii jest zbadanie odległych przestrzeni pozaziemskich,
w tym badanie pasów Van Allena, gęstości potoków meteorytowych, rejestracja uderzeń mikrometeorytów, obserwacje
oscylacji hydromagnetycznych pola magnetycznego Ziemi.
Seria Mariner (Mariner-1 -lot do Wernus, Mariner-4 - lot
do Marsa). Prócz badania planet, program obejmował:
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l. zbadanie wiatrów słonecznych, prędkości i temperatury
fluktuacji wiatrów wywołanych zmianami aktywności Słonecz
nej (głównie od pochodni),
2. wpływ wiatru słonecznego na zmiany intensywności promieniowania kosmicznego w przestrzeni,
3. wpływ wiatrów słonecznych na zmiany pola magnetycznego Ziemi,
4. badanie łąC7ID.ości radiowo-telewizyjnej na dużych dystansach,
5. rejestracja uderzeń mikroffiJ€teorytów, oraz rejestracja potoków mikrometeorytowych,
6. pomiar jednostki astronomicznej.
Liczba satelitów biorących udział w pracach wstępnych pr zed
wyprawą księżycową zawiera się w granicach kilkuset obiektów, a ilość zebranych informacji posłuży jeszc:lle prawdopodobnie na kilka lat jako material dla prac naukowych. Prze dstawione problemy badawcze są na ogól częścią programu
o przeznaczeniu głównie utylitarnym. Więkswść przedstawionych serii badawczych jest nadal kontynuowana, a programy
prac są stale rozszerza!Ile w miarę rosnący,ch potrzeb. Lot na
Księżyc, który wydaje się bliski realizacji, staje się pierwszy m
krokiem na drodze ku planetom.
(d.c.n.)
STANISŁAW

R . BRZOSTKIEWICZ -

Dąbrowa

Górnicza

O WYNIKACH AKCJI "LUNAR ORBITER"
wyprawą człowieka na Księżyc należy dobrze poznać
powierzchnię, aby opracować dokładne mapy i wybrać
odpowiednie miejsce do lądowania aparatu kosmicznego. Zadanie to ucreni amerykańscy z The National Aeronautics and
Space Agency (Amerykańska Komisja do Spraw A€'\lronautyki

P rzed
jego

i Przestrzeni Kosmicznej) wykonali przy pomocy sond Lunar
Orbiter, których ogółem na orbicie wokółksiężycowej umie-zezono 5 (pierwszą w siei"pniu 1966 r., a ostatnią w sierpniu
1967 r.).
Każda sO!nda Lunar Orbiter wyposażona została w dwi e kamery z obiektywami o różnej długości ogniskowej, przy pomocy
których otrzymano kilkaset doskonałych zdjęć powierzchni Księ
życa. Zdjęcia wykonane przez teleobiektyw zawierają bardzo
delikatne S:llczególy, ale obejmrują tylko niewielkie obsza1ry. Na
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ich podstawie będzie można wybrać okolicę Księżyca nadającą
się do lądowania dla kosmonautów w ramach programu Apollo.
Natomiast zdjęcia wykonane przez obiektyw szerokokątny są
mrniej szczegółowe, lecz za to obejmują dużo większe ob zary
powierzchni Księżyca. Jest oczywiste, że w zystkie zdjęcia
otrzymane przy pomocy sond Lunar Orbiter zawierają o wiele
więcej szczegółów niż zdjęcia wykonane z Ziemi przez najwięk
sze nawet teleskopy.
Orbity trzech pierwszych sond Lunar Orbiter były bardzo
mało nachylone w stosunku do księżycowego równika (od 12°
do 21 °) i dlatego zdjęcia otrzymane przy ich pomocy obejmują
tyłko obszacy położone w strefie równikowej. Dużo większe
zadania miały dwie ostatnie sondy tego typu, ponieważ orbity
ich w stosunku do księżycowego równika były nachylone aż
o 85°. Dzięki temu za ich pomocą można było fotografować
obszary połoŻO!Ile wzdłuż terminatora, co pozwoliło na objęcie
zdjęciami całej powierzchni Księżyca. Należy zaznaczyć, że orbity sornd były zmieniane w czasie lotu i to nieTaz kilkakrotnie.
(Przybliżone dane o or'bitach wszystkich pięciu sond Lunar Or- ·
biter podano w t1abeli I).
Tabela I
Nazwa sondy

Elementy orbit sond Lunar Orbiter
aposelenium Nachylenie do
periselenium
księżycowego
(w km)
(w km)
równika

l

l

Lunar Orbiter-1, sierpień

1966

200, 50, 40

1850

12°

200, 50 (115) 1
200, 50 (100)
(140)

1850

12° (17)

1850 (330)

21°

2700 (70)

6100 (3960)

85°

200, 100

6000, 1500

85°

Lunar Orbiier-2, listopad 1966
Lunar Orbiter-3, luty

1967
Lu nar

Orbiter-4, maj

1967
Lu nar Orbiter-5, sierpień

1967

1
) W nawiasach podano dane dla orbit, z których nie
wane zdjQcia.

były

wykony-

Lunar Orbiter-l wystrzelony został 10 sierpnia 1966 r. i po
czterech dniach lotu zaczął krążyć dokola Księżyca po orbicie
nachylonej w stosunku do jego równika o 12°. Był to pierwszy
amerykański aparat kosmiczny obiegający inne niż Ziemia cialo
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niebieskie (radziecki aparat kosmiczny Łuna-lO był wystrzelony
na orbitę księżycową 31 marca 1966 r.). Jego głóWillym zadaniem
było &fotografować 9 wybranych obszarów leżących w strefie
równikowej na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, gdzie mógł
by wylądować załogowy aparat kosmiczny. Przy pomocy sondy
Lunar Orbiter-l otrzymano także zdjęcie Ziemi (zdjęcie, repii'odukowane jest na pierwsmj stronie okładki Uranii, 1967, nr 1),
na którym widzimy Europę, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i część Ameryki Południowej.
Podobne, chociaż nieco bardziej rozszerwne zadanie miał wystrzelony 6 listopada 1966 r. Lunar 01·biter-2. Ptrzy jego pomo•cy
otrzymano pionowe zdjęcia 13 wybranych obszarów w równikowej strefie widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, spośród
których 5 ma wyjątkowo gładką powieJ7JChnię i doskonale nadaje się na lądowisko aparatu kosmicznego. Sonda ta wykonała
również szereg zdjęć ukośnych (panoramicznych), a między innymi krateru Marius oraz krateru Kopernik (panoramiczne
zdjęcia krateru Kopernik reprod'U!kowane są na wkładce Uranii,
1967, nr 7/8).
Wreszcie 4 lutego 1967 r. wystrzelony został Lunar Orbiter-3,
który krążył dokoła Księżyca po nieco więcej nachylonej orbicie
(o 21 °). Przy jego pomocy otrzymano pi<mowe zdjęcia 12 wybranych obszarów w równikowej strefie widocznej z Ziemi
półkuli Księżyca i szereg zdjęć panoramicznych 1 (zdjęcie krateru Kepler było reprodukowane na pierwszej stronie okładki
Uranii, 1967, nr 7/8). Przy pomocy Lej sondy udało się również
uzy kać zdjęcia okolicy upadku Rangera-B (20 luty 1965 r.), oraz
miejsce lądowania Łuny-9 (3 luty 1966 r.) i Surveyora-1 (2 czerwiec 1966 r.), co ma doniosłe znaczenie naukowe. Jedno ze
zdjęć obejmuje także okolicę Oceanus Procellarum (Ocean
Burz), gdzie 17 kwietnia 1967 r. wylądowal Surveyor-3 i przy
pomocy mikrokoparki wykopal rowki w księżycowym gruncie.
Zdjęcia otrzymane przy •p omocy trzech pierwszych oond Lunar Orbite1· obejmują około l 500 000 km2 powierzchni widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, z czego około 85 000 km 2 przypada na obszary brane pod uwagę przy wyborze lądowiska dla
pojazdu kosmicznego programu Apollo. Po dokładnej analizie
do dalszego badania wybrano 8 obszarów, które położone .,ą na
morzach księżycowych i mają wyjątkowo gładką powierzchnię.
Zdjęcie jednego z nich podajemy na stronie sąsiedniej.
1

m. in.

zdjęcie

reprodukowane na 2 str.

okładki.
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Nieco inne zadanie miała
sonda Lunar Orbiter-4, która
była
wystrzelona 4 maja
1967 r. Przede wszystkim sonda ta nie krążyła dokoła Księ
życa w płaszczyźnie równika,
ale nad obu biegunami. Dzię
ki temu można było fotografować
obszary położone
wzdłuż terminatora, co pozwoliło na uzyskanie zdjęć okolic
biegunowych i partii brzegowych. Zdjęcia te mają bardzo
duże znaczenie naukowe, ponieważ
partie brzegowe są
z Ziemi bardzo źle widoczne,
a okolice biegunowe na odwrotnej stronie Księżyca nie Zdjęcie obszaru' II P-2 (kraina leżąca na wschód od krateru Meskebyły w ogóle znane (zdjęcie
lyne), który ma bardzo gładką pookolicy południowego bieguna wierzchnię i nadaje się na lądowi
na niewidocznej z Ziemi pół sko załogowego statku kosmiczkuli Księżyca reprodukowane nego.
jest w Uranii 9/1967). Ponadto sonda Lunar Orbiter-4 krążyła w większej odległości od
Księżyca niż trzy poprzednie pojazdy tego typu i dlatego mogła objąć zdjęciami większe obszary jego powierzchni. Zdjęcia
otrzymane przy pomocy tej sondy obejmują około 99°/& powierzchni widocznej z Ziemi półkuli Księżyca oraz znaczną
część powierzchni na półkuli niewidocznej.
Przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter sfotografowano
około 60'% odwrotnej strony Księżyca, czyli do &fotografowania
pozostało jeszcze 40'% tej półkuli. Nie był bowiem sfOitografowany dość duży obszar we wschodniej częśd niewidocznej
z Ziemi pólkucli Kisiężyoa i obszary w rejonach obu biegunów.
Należy za:zn1l!czyć, że ·obszary biegunowe na odwrortmej stronie
K:siężyJOa nie były w ogóle znane, gdyż zdjęcia or!Jrzymane rprzez
~adzieckie aparaty k01smiczrne (Łunnik-3 i Sonda-3) nie obejmują
okolic biegun~owych. Na podstawte zdjęć otrzymanych przy
pomocy czterech sond Luna1· Orbiter oraz aparatu kosmicznego
Sonda-3 opracowana została w The Aeronautical Chart and
Information Center Ckwtogmafic:ZIIla słuilba amerykańskiego lotnictwa) plasty;czna m<llpa odwrotnej stromy Księżyca pt. Lunar
Farside Chart (NASA, Waszyngton, 1967).
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Udaną akcję zakończył Lunar Orbiter-S, który był wystcz.elony l sievpnia 1967 r. Sonda ta również krążyła nad księżyco
wymi biegunami, l€CZ w odróżnieniu od oondy Lunar Orbiter-4
mogla zbliżać się na mniejszą odlegltość od powierzchni Księ
życa. Zadaniem jej było sfotografować 41 wybranych obszarów
na widocznej z Ziemi rpóMruli Księżyca (między inlny:mi nastę
pujące kratery: Witelo, Gasserndi, Tycho, Pa~ry, Kopernik, Eratostenes, Alfons, H~pparchUJS i Petavius) oraz pows1Jałe 40'0/o
powierzchni na niewidoczmej półkuli. Z rpowierZO!Ilego zadania
Lunar Orbiter-S wywiązał się bez zarzutu.
Przy pomocy sondy Lunar Orbiter-S otrzymano również
bardzo interesujące zdjęcie Ziemi, które wykonane zostało z odległości 343 000 km. Zdjęcie obejmuje północną pólkulę naszej
planety oświetloną promieniami Słońca. Można na nim dokład
nie rozpoznać Grecję, Włochy, Bliski Wschód, Morze Czerwone,
Kanał Sueski, ws.chodnie wybr:oeże Afryki oraz mgliste zarysy
Indii. Podobne zdjęcie otrzymano już w r. 1965 przy rpamocy
radzieckiego satelity telekormunikacyjnego Molnia-1 (wjęcie reprodukowane było na okładce Uranii, 1966, nr 12).
Zdjęcia otrzymane przy pomocy wszystkich pięciu sond Lunar
Orbiter obejmują całą powierzchnię Księżyca. Wystarczylo więc
10 lat "ery kosmicznej" (Sputnik-l wy;puszczony był 4 ,paź
dziernika 1957 r.), a~by odwrotna strona Księżyca prrestała być
dla nas "terra incognita" (ziemią nieznaną). Ponadto zdjęcia te
dostarczyły nam wiele nowych danych o powierzchni Księżyca
i o procesach zachodzących
tam w przeszłości. PotwierN
dzają one hipotezę, że na
Księżycu występują utwory pochodzenia meteorytowego, wulkanicznego oraz
tektonicznego. Oto przyczynek do sporu selenologów,
który ciągnął się aż od
f XVII wieku.
w

s

Rys. l. Rysunek obrazujący
obszary na odwrotnej stronie
Księżyca sfotografowane przez
I, II, III i IV sondę Lunar Orbtter (miejsca czarne) i obszary
sfotografowane przez V sondę
Lunar Orbiter

(białe).
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N

Orb i ter-4 i Lunar Orbiter- 5: A - kierunek obro-

tu K s iężyca, B - kierunek
ruch u sondy na orbicie
wokółksiężycowej,

C

strefa ukośnego oświetle
nia leżąca wzdłuż terminatora.

E

Bliższe dane o wybranych obszarach na
lądowisko
kosmonautów programu Apollo
podane zostały w tabeli II.

Tabela II

Oznaczenie
obszaru

Współrzędne

selenograficzne 1

dług.

l

szer.

II P-2
II P-6
II P-8
II P-11
III P-9
III P-11

II P-13
III P-12

1

)

Uwagi

Wyznaczone przez autora

Południowo-wschodni brzeg Mare Tranquillitatis (na wschód od
krateru Maskelyne)
Południowo-zachodni brzeg Mare
Tranquillitatis (na wschód od krateru Sabine)
Srodek Sinus Medii (na północ od
krateru Reaumur)
Wschodni brzeg Oceanus Procellarum (na wschód od krateru
Gam bart)
Wschodni brzeg Oceanus Procellarum (na wschód od krateru
Landsberg).
Południov.y brzeg Oceanus Procellarum (na północ od krateru
Wichmann)
Wschodni brzeg Oceanus ProceHarum (na zachód od krateru Encke)
Poludniowy brzeg Oceanus Procellarum (na północ od krateru
Flamsteed)

artykułu.
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Bard'ZI() ciekawe pod względem selenologicznym jest zdjęcie
Mare Orientale (Morze Wschodnie), które otrzymano przy pomocy sondy Lunar Orbiter-4. Morze to leży przy poludniowo-:aachodJnim brzegu Księżyca i dlatego z Ziemti jeSit bardzo źle
widoczne. Wrprawdzie było ono sfotografowane już 20 Hpca
1965 r. przez Sondę-3, aJe :na mjęciu otrzymanym przy pomocy
sondy Lunar Orbiter-4 widać o wiele więoej szczegółów. Widzimy więc, że Mare Orientale ma dokładnie kolisty kształt
i otoczone jest dwoma pierścieniami górskimi. ZeWinętrzny
pierścień ma około 1000 km średmicy, a nosi nazwę Cordiellera
Montes (Góry Kordyliery). Wewnętrzny natomiast pierścień ma
około 650 km średnicy, nazywa się zaś Rock Montes (Góry Skaliste). Wyższe są Kordyliery, których szczyty wznoszą się do
7000 m ponad pŁaszczyznę otoczenia. Kolisty kisz:talt morza oraz
liczne s1Jaire kratery w jego sąsie:dztwie są najlepszym dowodem,
iż morze to powstało w wyniku 111padku olbrzymiego meteorytu
lub ;nawet małej planetoidy na powierzchnię Księżyca.
Bardw interesujące jest porównanie kształtu Marre Orie!Thtale
z kształltem kirateru meteorytmvego Clearwater La:kes w Kanadzie (lotnicze zdjęcie tego krarteru było reprodukowane na
pierwszej stronie ok:ładki Uranii, 1965, nr 2). P~awd01poddbinie
w dalekiej przeszło§.ci krater ten hyl także otoczony dwoma
pierścieniami górskimi, lecz działaliność wody i powietrza zruszczyła je niemal ZUJpeł:nie. Za resztki wewtnęilrznego pierścienia
górskiego można uważać wyspy, które są ułożone koncentrycznie dokoła środka krateru wypełnionego dziś wodą.
Nie m~niej interesujące jest zdjęcie krarte.ru. Ciołk:O'Wski, mającego około 265 km ś:redlnicy i ba-ndzo złożorną budowę. Krater
ten był już sfotografowany 7 pa:źxiziernika 1959 1r. 1przez a1pamt
kosmtczny Łunnik-3, ale na zdjęciu sondy Lunar Orbiter-4 widoczmy jest w ·całej okazałości. W al górski tego olhrzymiego
krateru zosrtJał częściowo zniszczony na skUJtek obsunięcia się
bloków .sikalnych. Szczególnie interesujące są wewnętrzne zbocza rpół:nocno-zachodmiego walu, przypominające lawiny w ziemskich gómch. Dno krateru pokryte jest lawą, a w jego Ślrodku
~:najduje się góra 'c entralna utworzona z olbrzymich bloków
skalnych. Kirater tern rpawstał rnaj1prawdopodobrniej na skutek
upadku duŻ€jgo meteorytu, chociaż widać tu również śLady działalności wulkanicznej i tektoniCZillej.
Piękne i baJrd:zJo ciekawe jest również UJk:ośrne zdjęcie szcz;e. lilny Hyginusa, wykona~ne przez sondę Lunar Orbiter-3. SZICZ€lina ta ma od 3 do 8 lcrn szerokości i około 700 m głębokOOC'i.
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PrzY'pUS'Zicza się, :żJe skllada się ona z szeregu wulkanicznych
otworów w !księżycowej skorupie. W najbliższej ZJaŚ dkolicy jest
wyjątkowo glad!ka powierzchnia, co znów może SJUgerowat wylew 1awy wulkanieZIIl!ej. O zjawiskach wulkaniezn:yeh mówi również zdjęcie k:r ateru Mosting C, otrzymane takw przy pomocy
som:dy Lunar Orbiter-3. Podcza:s zaćmienia K!Siężyoa w dkolicy
tęgo kirateru odkryto "cieple pLamy", emi tuj.ące doś: ć silne :promieniowa~nie IPOdrczerwone. PrzJlpuszcza się, re odpowiedzialne
za to są utwory podobne do wydm, które znajdują się niedalelm wspomnianego krateru.
Z powyŻJszyeh rozważań wytnika, że zdjęcia otrzymane prz:e z
sondy Lunar Orbiter dJos.ta:r ezyly wiele oetnnego mate,riału naukowego, a szczegółowa ich analiza na pewno przyniesie jeszcze więcej wiadomoś:ci o pochodz,e:niu utworów lmłężycowych.
P.onadto ma podstawie tych 'Zidjęć opracowane 'ZiOstaną, bardzo
ddkladrne ma~py rp owier.u:hni Księżyca, ktÓ!re w niedalekiej już
zapewne przyl'>zlości oddadzą duże usługi koomom.aUitom.
(Opracowano na podstawie pracy L. R. S c h e r er a pt. The Lunar Orbiter photographic missions, NASA, Waszyngton, 1967)

KRONIKA
Nowa Delfina
Widoczna gołym okiem gwiazda nowa została odkryta w gwiazdozbiorze Delfina przez angielskiego amatora G. E. D. A l c o ck a, wieczorem 8 lipca 1967 roku . Jasność Nowej Delfina w chwili odkrycia wynosiła 5.6 mag, zaś współrzędne: a = 20h40.m1, ll = 18° 59'. Obserwację
Alcocka potwierdził M. P. C a n d y z Royal Greenwich Observatory
i podał wiadomość o odkryciu astronomom amerykańskim. W kilka
godzin po odkryciu R. E. Z i s s e l fotornetrując fotoelektrycznie Nową
za pomocą 20 calowego reflektora Yale University Observatory stwierdził, że jej jasność w żółtym świetle wynosi 5.73 mag. Astronomowie
z kilku obserwatoriów odnaleźli Nową na kliszach otrzymanych niedługo przed odkryciem. Na zdjęciu patrolowym otrzymanym w Sonneberg Observatory (N.R.D.) w dniu 30 cz"erwca 1967 jasność Nowej w y nosiła 6.7 mag. Tę samą jasność wyznaczono z otrzymanego 13 godzin
później zdjęcia w Japonii. Złożenie wszystkich obserwacji pokazuje, że
Nowa miała maksimum około· 7 lipca i blask jej pozostawał mniej wię
cej stały , z małymi oscylacjami w okresie miesiąca. Nowa Delfina jest
więc tzw. powolną nową. Na Mount Wilson otrzymano widmo Nowej.
Zidentyfikowano m. in. linie: zjonizowanego wapnia, jednokrotnie zjonizowanego żelaza, wodoru. Najwyraźniejsze linie mają dwie skła
dowe: szeroką emisyjną i absorpcyjną, przesuniętą ku niebieskiej czę
ści widma. Próbowano też odszukać na starych kliszach gwiazdę w stadium przed wybuchem. Bardzo blisko miejsca, gdzie obecnie świeci
Nowa Delfina, na starych kliszach znajduje się słaba gwiazda 12 mag.
W. W e n z e l z Sonnebergu na podstawie 222 zdjęć z lat 1928-1966
stwierdził, że ta gwiazda prawie nie zmieniała swej jasności: blask jej
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oscylował wokół 11.9 mag. W. L i l l er opracowując klisze harvardzkie
z lat 1890-1952, stwierdził, że gwiazda ta nie miała w tym okresie żad
nego maksimum. Bardzo niepewne wyniki dała próba określenia typu
widmowego pre-nowej, gdyż obraz gwiazdy na spektrogramach jest
bardzo nikły. Spektrum pre·- nowej określono na F3. Główną przeszkodą
w uznaniu tej słabej gwiazdy 12 mag za pre-nową jest zbyt mała, bo
wynosząca zaledwie 6.5 wielkości gwiazdowej, różnica między maksimum
blasku i jasnością gwiazdy w stadium pre-nowej. Jest rzeczą zupełnie
możliwą, że prawdziwa pre-nowa eyła bardzo ciemną gwiazdą, znajdującą się w bliskim sąsiedztwie badanej gwiazdy 12 magnitudo.

wg Sky and Telescope, vol. 34, nr 2 i 3

PlOTR FLIN

Plastyczna mapa
strony Księżyca

odwrotne~

W sierpniu 1967 r. wydano w Waszyngtonie plastyczną mapę odwrotnej strony Księżyca pt. Lunar Farside Chart (skrót LFC-2). Mapa ta
była opracowana w The AeromauticaL Chart and Information Center
(kartograficzna służba amerykańskiego lotnictwa) na podstawie doskonałych zdjęć powierzchni Księżyca, które otrzymano przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter (l - sierpień 1966 r., 2 - listopad 1966 r., 3 luty 1967 r. i 4 - maj 1967 r.).
Mapa LFC-2 wydana jest w podziałce l : 10 000 000, czyli 10 mm na
mapie odpowiada 10 km w , rzeczywistości. Równikowa strefa została na
niej przedstawiona w odwzorowaniu Merkatara (obszar położony między
48° szerokości północnej a 48° szerokości południowej), biegunowe zaś
o}rolice w odwzorowaniu środkowym (gnomicznym). W rezultacie wszystkie utwory na mapie LFC-2 mają rzeczywiste kształty, co wygląda bardzo efektownie i umożliwia porównywanie utworów leżących w róż
nych r,egionach Księżyca.
Na mapie LFC-2 nazwy mają tylko nieliczne utwory położone w zachodniej części niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca oraz utwory brzegowe i biegunowe, które były znane już z obserwacji ziemskich. Zresztą
nazewnictwo pozostałych utwmów na tej półkuli nie jest jeszcze ustalone, ponieważ na XIII Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej nie podjęto w tej sprawie żadnych decyzji. Zatwierdzono bowiem
tylko nazwy proponowane przez uczonych radzieckich dla utworów
sfotografowanych w r. 1959 przez sondę Łunnik-3.
Zdjęcia otrzymane przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter obejmują zaledwie 60'0 /w niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca i dlatego
na mapie LFC-2 znajdują się jeszcze "białe plamy". Fazostałe bowiem
40~1~~> tej półkuli było sfotografowane przez sondę Lunar Orbiter-5, ale
nastąpiło to dopiero w sierpniu 1967 r. "Białe plamy" obejmują obszary
w rejonach obu biegunów, niewielką krainę położoną na zachód od Mare
Moscoviense oraz zachodnią część Mare Somniorum. Największy nieznany obszar znajduje się przy północnym biegunie, gdyż okolica pol udniowego bieguna została niemal w całości sfotografowana już przez
sondę Lunar Orbiter-4.
"Białych plam" byłoby

na mapie LFC-2 znacznie więcej, bo zdjęcia
otrzymane przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter nie obejmują
także dość dużego obszaru we wschodniej części niewidocznej z Ziemi
półkuli Księżyca. Jednak przy jej opracowaniu wykorz.ystano zdjęcia
otrzymane przez uczonych radzieckich w r. 1965 przy pomocy aparatu
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kosmicznego Sonda-3. Z tego powodu obszar położony mniej więcej mię
dzy 110 a 140 stopniem długości zachodniej przedstawiony jest mniej dokładnie, ponieważ Sonda-3 fotografowała Księżyc z większej odległości
niż sondy Lunar Orbiter i zdjęcia otrzymane przy jej pomocy zawierają
mniej szczegółów.
W najbliższym zapewne czasie ukaże się druga edycja mapy LFC-2,
na której nie będzie już "białych plam", gdyż wykorzystane zostaną
zdjęcia otrzymane przy pomocy sondy Lunar Orbiter-5.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Nowy olbrzymi krater na Saharze

W czasie czterodniowego lotu Gemini-4 w czerwcu 1965 r. astronauci
J. A. McDivett i Edward H. White, wykonali 114 barwnych
zdjęć powierzchni Ziemi. Na jednym z tych zdjęć wykryto duży kolisty
utwór położony w jednej z najbardziej niedostępnych części Sahary w górach Tibesti w republice Czad. Utwór ten leży o 110 km na południa-zachód od wysokiej góry Emi Kousi, i wydaje się serią koncentrycznych górskich grzebieni o największej średnicy 18 km w górno-dewońskim piaskowcu. Wprawdzie bliskość czwartorzędowych wulkanów górskiego grzbietu Tibesti nasuwałaby myśl o wybuchowym wulkanicznym pochodzeniu tego utworu, to jednak podobieństwo jego do kopalnych, prawdopodobnie uderzeniowych, kraterów Clearwater Lakes
w Kanadzie może nasuwać również hipotezę jego pochodzenia ze spadku
olbrzymiego kosmolitu. Nadto krater Tibesti wykazuje pewne podobień
stwo do wielkiego utworu Les Richat w Mauretanii o średnicy 35 km,
w którym kolejne pokłady piaskowca i innych skał (od dolnokambryjskich do Ordowiku) rysują wspaniałe koncentryczne aureole.
Astronauci z Gemini-4 sfotografowali również już znane, przypuszczalnie kosmiczne, kratery.
Powyższe wstępne dane nasuwające możliwość kosmicznego pochodzenia wspomnianego utwo-ru powinny spowodować wysłanie na miejsce ekspedycji złożonej z geologów i meteorytyków celem szczegółowego
zbadania krateru i m. in. poszukiwań w jego okolicy i wnętrzu meteorytów.
LITERATURA: .
P ok r z y w n i ck i, .,Zerodowane kratery kosmiczne na Saharze. Lodowcowa
dolina Otztal w Alpach Tyrolsl{ich", Urania, nr 1, ss. 20-211, 1966.
Sky and Telescope, Vol. XXVI, nr 4, ss. 1911-199, 1-963.
Sky and Telescope, Vol. XXIV, nr l, s. 12, 1967.

J.

JERZY POKRZYWNICKI
Czyżby

na

Księżycu istniał

skroplony gaz?

Jest bardzo możliwe, że w biegunowych okolicach Księżyca znajduje
się skroplony gaz. Z taką hipotezą wystąpili uczeni amerykańscy po
wstępnym przestudiowaniu zdjęć otrzymanych w sierpniu 1967 r. przy
pomocy sondy Lunar Orbiter-5. Od pewnych bowiem kraterów wybiegają jakieś tajemnicze "języczki", które stopniowo zwężają się i wreszcie zanikają. Kratery te występują tylko w pobliżu księżycowych biegunów i dlatego ich dna są prawie zawsze pogrążone w cieniu. Jest tam
więc stale bardzo niska temperatura, skutkiem czego gazy wydobywające się z wnętrza Księżyca mogą ulegać skropleniu.
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Oczywiście trudno już dziś powiedzieć, czy i w jakim stopniu przypuszczenia uczonych amerykańskich odpowiadają rzeczywistości. Więcej
zapewne danych na ten temat dostarczą nam "księżycowe laboratoria",
o których na ostatnim kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej
mówił wybitny selenolog radziecki A. A. M i c h aj ł o w. Przy okazji
warto jednak przypomnieć, że 3 listopada 1958 r. znany astronom radziecki N. A. K o z y r i e w obserwował na Księżycu obłok rozrzedzonego gazu, a to świadczyłoby o istnieniu tam jeszcze dziś zjawisk wulkanicznych. Gaz ten wydobywał się z górki centralnej krateru Alfons i po
naświetleniu promieniami Słońca zaczął świecić fluoryzować.
Wkrótce po ogłoszeniu tej obserwacji uczony radziecki Wl. K o m ar o w wystąpił z niezwykle śmiałą hipotezą, że na Księżycu mogą znajdować się bogate pokłady ropy naftowej. Do podobnego wniosku dochodzi również W. F. L i b by, uczony amerykański z Uniwersytetu
Kalifornijskiego. Jego zdaniem pokłady ropy naftowej mogły na Księ
życu wytworzyć się z prostych substancji chemicznych (np. z metanu)
pod wpływem silnego napromieniowania. (0 anorganicznym pochodzeniu nafty wspominał już D. I. M e n d e lej e w w r. 1879). W podobny
także sposób mogą powstawać różne złożone substancje organiczne, jakie często spotykamy w meteorytach.
Widzimy więc, że przypuszczenia uczonych amerykańskich o istnieniu
na Księżycu skroplonego gazu nie są wcale pozbawione podstaw. Na
ostateczne jednak rozwiązanie tej zagadki musimy chyba poczekać, aż
na powierzchni Srebrnego Globu wylądują lunonauci i przeprowadzą
odpowiednie badania na miejscu.
STANISŁAW

Jowisz promieniuje

więcej ciepła niż

R. BRZOSTKIEWICZ

otrzymuje

Niedawno astronom amerykański Frank J. L o w z Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Arizońskiego stwierdził, że Jowisz wysyła mniej więcej 2,5 raza więcej promieniowania niż go otrzymuje od
Słońca, a jego temperatura (-143°C) jest większa niż ta jaka wynika
z obliczeń dla tak oddalonej od Słońca planety. Pomiary swe wykonał
Low przy pomocy teleskopu ze zwierciadłem o średnicy 154,9 cm
i chłodzonego ciekłym helem germanowego bolometru.
ANDRZEJ MARKS

Satelita LAS

Europejska wspólnota kosmonautyczna ESRO konstruuje obecnie mię
dzy innymi satelitę o nazwie LAS (Large Astronamical SateHite -Wielki
Satelita Astronomiczny). Ma on być gotowy w r. 1971. Satelita mieć bę
dzie masę 800 kg, długość 3 m i średnicę l m. Wyposażony będzie w teleskop Le zwierciadłem o średnicy 76 cm ważącym 227 kg. Teleskop ten
będzie służył do badania widma gwiazd, materii międzygwiazdowej,
mgławic i galaktyk, szczególnie w nadfiolecie i promieniowaniu rentgenowskim. Przypuszcza się, że umożliwi on uzyskanie widma około 5000
gwiazd. W czasie obserwacji konieczna jednak będzie nieosiągalna dotąd dokładność orientacji przes1:irzennej satelilty.
ANDRZEJ MARKS
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KRONIKA PTMA
Szkoleniowy turnus obserwacyjny w

Niepołomicach

Podobnie jak ubiegłym roku, i w tym roku Niepołomice gościły zgrupowanie miłośników astronomii, mające na celu wychowanie nowych
obserwatorów. Na pełne dwa tygodnie (1-15 sierpnia) praktycznie zawładnęła Szkołą Podstawową Nr l i Stacją Obserwacyjną Oddziału Krakowskiego PTMA w Niepołomicach osiemnastoosobowa grupa młodzieży
z całej Polski, reprezentująca aż 13 Oddziałów Towarzystwa. Wiek
uczestników zawarty był w wąskich tym razem granicach 14-19 lat.
"Delegatami na zlot młodych astronomów" byli: Kazimierz Szatanik
(Bielsko-Biała),
Lech Detmer (Bydgoszcz), Wojciech Sędzielewski
(Gdańsk-Oliwa), Piotr Brzezina (Gliwice), W\()jciech Batorowski (Kraków), Zbigniew GałQcki (Laski, woj. Poznań), Jadwiga Beme (Legnica),
Jerzy Czaja, Andrzej Galgon i Janusz Sylwester (Opole), Jerzy Każroier
czak (Osjaków, woj. Łódź), Zbigniew Dzierżyński (Rawicz, woj. Poznań),
Danuta Kuroczkin i Wiesława Limont (Toruń), Antoni Soska (Tarnów),
Barbara Grudkawska (Warszawa), Stanisław śniegocki (Wrocław) i Krzysztof Stropek (Zamość).
Tym razem skład kierownictwa turnusu stanowiło drugie pokolenie
obserwatorów wychowankowie turnusów na Turbaczu: P i o t r
l-' l i n i mgr B o g u m ił a C z er l u n c z ak i e w i c z (Kraków) oraz
L e c h B a r s ki (Szczecinek), przy czynnej pomocy kierownika Centralnej Sekcji Obserwacyjnej Gwiazd Zmiennych Zaćmieniowych A ndr z e j a S ł o w i k a (Kraków).
Uczestnicy turnusu zamieszkali (na koszt PTMA) w Szkolnym Schronisku Turystycznym. Dyrektor szkoły mgr K a z i m i er z U r b a ń s k i
użyczył pomieszczeń szkolnych na zajQcia teoretyczne oraz na salę jadalną dla młodzieży. Zajęcia praktyczne prowadzono na terenie Stacji.
Celem turnusu było przygotowanie i zachęcenie uczestników do podjęcia samodzielnych obserwacji astronomicznych. W pierwszych dniach
turnusu uczestnicy zapoznali się z niebem, nauczyli się odnajdywać
ciekawsze obiekty oraz zaznajomili się z instrumentami różnego typu,
tak że mogą odtąd pełnić funkcję demonstratorów na publicznych pokazach nieba. Do tej części programu szkoleniowego należała nauka
praktycznego korzystania z obrotowej mapy nieba oraz z atlasów i roczników astronomicznych. Młodzież opanowała dosyć dobrze umiejętność
odnajdywania wybranych obiektów i ich identyfikację w atlasie lub
na mapie. Sporo uwagi poświęcono praktycznemu przygotowaniu się do
obserwacji oraz trudnościom związanym z obsługą różnego rodzaju
instrumentów (mała lunetka, duży refraktor, reflektor w układzie Newtona, tak na montażu paralaktycznym jak azymutalnym). Największym
instrumentem jakim dysponowała Stacja na okres turnusu był teleskop
zwierciadlany o średnicy <I>
300 mm, wypożyczony nam uprzejmie
przez doc. dr K. K o r d y l e w s k i e g o.
Po tego rodzaju wprowadzeniu ogólnym można było przystąpić do
zajęć obserwacyjnych sensu stricto, popartych bardziej szczegółowymi
wykładami. Z opracowanych tematów obserwacyjnych należy wymienić: Słońce, gwiazdy zmienne i meteory. Ponadto parę wykładów poświę
cono takim zagadnieniom jak: fotometria zakryć Księżyca, obserwacje
7akryć gwiazd przez Księżyc, obserwacje i poszukiwania komet oraz
obserwacje zjawisk sporadycznych.
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Do obserwacji meteorów wykorzystano noce aktywności roju Perseid. Uczestnicy prowadzili rejestrację meteorów w celu wyznaczenia radiantu oraz wyznaczenia gę
·Stości roju. Poza tym prz.e prowadzono parę ekspozycji astrografem
zmontowanym z lunetki AT-l, aby
tą drogą uzyskać ślady przelotów
jaśniejszych meteorów na kliszy.
Niestety warunki atmosferyczne
nie pozwoliły na uzyskanie więk
szej ilości klisz, dlatego też próba
wyznaczenia radiantu metodą fotograficzną nie powiodła się. Po zaznajomieniu się z metodami wizualnych obserwacji Słońca, obserwatorzy przystąpili do obserwacji
plam słonecznych i pochodni, co
w miarę warunków pogody kontynuowano do końca turnusu. Przez
kilka pogodnych godzin przed świ
tem prowadzono również poszukiwania komet.
Obserwacje gwiazd zmiennych
poprzedzono wykładami omawiającymi zasady fotometrii wizualnej oraz opraco•w anie obserwacji.
W całonocnych zajęciach praktycznych kładziono tu główny nacisk na tzw. "dochodzenie", czyli
odszukiwanie gwiazdy na niebie
na podstawie mapki, oraz na opanowanie metody oceny jasności
gwiazdy zmiennej. Uzyskany materiał obserwacyjny został wstępnie
opracowany przez młodzież. Biorąc
pod uwagę nienajlepsze warunki
obserwacyjne (tylko dwie noce
prawie bezchmurne) należy ocenić
fakt dokonania ponad 900 ocen jasności gwiazd zmiennych zaćmie
niowych i wyznaczenia z tego około
40 minimów, jako owoc zapału
i entuzjazmu z jakim uczestnicy
pracowali w ciągu całego turnusu.
Pogodę
mieliśmy
niesprzyjającą. Wiele

wyjątkowo

godzin wieczornych i nocnych przesiedzieliśmy koło pawilonów Stacji, na
Fot.: B. Czerlunczakiewicz,
A. Słowik.

P.

Flin,
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cegłach ułożonych w kręgu, czekając na rozchmurzenie. Prowadzone
w ciemnościach dyskusje wyjaśniały wiele zagadnień z różnych działów
astronomii i fizyki i często były kontynuowane w czasie wolnym następnego dnia.
W sumie niepołomickie zgrupowanie ocenić należy jako imprezę
w pełni udaną i chyba można zaryzykować twierdzenie, że turnusy
obserwacyjne powinny być organizowane właśnie w tego typu, jednorodnych pod względem wieku, grupach.
Rolę gospodarza ofiarnie i z dużym poświęceniem pełniła Pani A n n a
Urbańska, małżonka Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr l, otaczając
młodzież macierzyńską wręcz opieką.

Uroczystość zakończenia turnusu, w której wziął udział zasłużony dla
Stacji dyr. K. Urbański, została również uświetniona obecnością
Gospodarza Miasta W ł a d y s ł a w a W ł o d a r c z y k a.
Wj;zyscy razem żałowaliśm.v, że to już koniec; młodzi rozjechali się
niechętnie, pocieszając się myślą, że w przyszłym roku znowu tu wrócą.
Sądzę, że w imieniu wszystkich uczestników turnusu mam prawo podziękować organizatorom tej imprezy Zarządowi Głównemu, Zarzą
dowi Oddziału krakowskiego PTMA i gospodarzom Schroniska PTSM,
pp. Urbańskim - oraz wyrazić nasze wspólne nadzieje, że w przyszłości
będzie organizowanych tego typu zrgupowań więcej i to nie tylko dla
początkujących, ale i dla zaawansowanych obserwatorów.

\

BOGUMIŁA CZERLUNCZAKIEWlCZ

NOWOś,CI WYDAWNICZE
GRANICE ASTRONOMII. PWN, Biblioteka Problemów,
zł 55.-.
Ilość zagadnień, którymi zajmuje się astronomia systematycznie wzrasta. Wzrost ten znajduje swe odbicie w licznych publikacjach o charakterze monografii, a przede wszystkim w czasopisach astronomicznych
i popularno-naukowych uwzględniających tematykę astronomiczną. Rozproszenie problemów nowych w różnych wydawnictwach powoduje konieczność zebrania ich, usystematyzowania i sklasyfikowania co pewien
czas. Ternu właśnie celowi ma służyć książka F. Hoyle'a. Zebrane w niej
problemy współczesnej astronomii ułożone zostały tradycyjnym systemem od dotyczących naszej planety Ziemi, poprzez Układ Słoneczny,
gwiazdy, aż po galaktyki, łącznie z zagadnieniami kosmologii i materii.
Silny związek astronomii z fizyką podkreśla Autor przez omówienie
osiągnięć fizyki zwłaszcza nuklearnej w dwu rozdziałach. Niektóre
z omawianych zagadek Ziemi nawiązują w dużym stopniu do badań
geologii i geofizyki. Szczególnie interesuJące są hipotezy związku zjawisk kosmicznych z okresami zlodowaceń na Ziemi.
Wśród zagadnień Układu Słonecznego na czoło wybija się pochodzenie planet; problem do tej pory nie rozwiązany w sposób zadawalający,
a bodajże najbardziej fascynujący, gdyż związany z możliwością i często
tliwością występowania we Wszechświecie innych układów planetarnych.
Obok pochodzenia planet interesujące są ich dalsze losy, związane z ewolucją gwiazdy, której towarzyszą. Z tego względu Autor sporo miejsca
poświęca ewolucji gwiazd, która łącznie z hipotezami ich pochodzenia
może być rozpatrywana tylko w powiązaniu ze światem galaktyk. Autor
wprowadza czytelnika w niezmierzone otchłanie czasu i przestrzeni ukazując zadziwiające bogactwo problemów związanych z galaktykami.
Fred Hoyle -

t. 112, Warszawa 1967, str. 458, cena
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W zakończeniu przedstawione są zagadnienia kosmologii i ich obserwacyjne testy oraz pochodzenie i ewolucja materii we Wszechświecie.
Książka F. Hoyle'a stanowi prawdziwą kopalnię tematów dla prelegentów, popularyzatorów astronomii. Doskonały styl narracji Autora,
który o trudnych problemach pisze w sposób interesujący oraz bardzo
dobre tłumaczenie doc. dr J. Smaka pozwalają na łatwe i trwałe przyswojenie sobie współczesnych problemów astronomii.
Pierwsze wydanie "Granic astronomii" w języku angielskim ukazało
się w r. 1955. W międzyczasie zaszły zmiany niektórych poglądów wskutek postępu badań, dlatego też cennym uzupełnieniem książki jest rozdział "Niektóre wyniki badań lat ostatnich'' pióra prof. dr W. Z o n n a.
Wymienić tu należy zwłaszcza nowe dane odnośnie Księżyca, planet
i przestrzeni międzyplanetarnej oraz odkrycie kwasarów i jego znaczenia
dla kosmologii.
Liczne ilustracje oraz skorowidze: nazwisk i rzeczowy uzupełniają
tekst.
KTO, KIEDY, DLACZEGO W KOSMOSIE? - praca zbiorowa pod reJer z e g o H er l i n g a. Wyd. Iskry. Warszawa 1967, str. 375,
18.-.
Jest to kolejny tom Encyklopedii Młodzieżowej wydawanej od r. 1956
przez WydaWnictwo Iskry. Dotychczas ukazały się cztery tomy wielotematyczne oraz jeden tom poświęcony technice. Poszczególne tomy
stanowią zamknięte całości, opracowywane są na podstawie pytań nadsyłanych do Redakcji. Autorami odpowiedzi są znani popularyzatorzy
różnych dziedzin wiedzy i techniki. W opracowaniu tomu poświęconego
zagadnieniom kosmicznym brało udział trzynastu autorów, wśród nich
znani czytelnikom Uranii: mgr Jerzy C wirko-G o d y ck i, doc.
dr A n dr z ej W r ó b l e w s k i i prof. dr W ł o d z i m i er z Z o n n.
"Kto, kiedy, dlaczego w Kosmosie" zawiera 148 pytań i odpowiedzi.
Tematyka ich jest bardzo obszerna: od początków kosmicznych zaintererowań ludzi, aż po zagadnienia wybiegające w przyszłość i na razie
stanowiące ciągle jeszcze domenę fantastyki. Większa część opracowań
dotyczy astronautyki w aspektach: technicznym, biologiczno-medycznym,
fizycznym, historycznym, prawnym. Występują także zagadnienia czysto
astronomiczne jak np.:
- co to jest precesja?
- z czego powstają gwiazdy i jak to przebiega?
- co to są quasi-gwiazdy (kwasary)?
- jak wygląda rozpowszechnienie pierwiastków w Kosmosie?
szereg innych, podobnych.
Bardzo przystępne, a równocześnie wyczerpujące ujęcie zagadnie1'1
pozwala polecić tę książkę nie· tylko młodzieży, dla której głównie jest
przeznaczona, ale także wszystkim interesującym się rozwojem astronautyki i badań Kosmosu.
dakcją
cena zł

IsaakAsimow-NAUKA Z LOTU PTAKA. PWN, Biblioteka Problemów, t. 113, Warszawa 1967, str. 287, cena zł 30.-.
I. A s i m o w profesor Uniwersytetu w Bostonie - jest znanym

w USA i szeregu innych krajach popularyzatorem nauk przyrodniczych.
"Nauka z lotu ptaka" jest zbiorem esejów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Książka jest podzielona na cztery części mówiące o: biologii, chemii, fizyce i astronomii. W~.>pólnym wątkiem łączącym te części
jest zagadnienie życia, warunków w jakich powstaje i rozwija się.
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W interesującej czytelników Uranii części astronomicznej autor podaje m. in. "przepis na planetę", a następnie zastanawia się nad możli
wością dalszego rozwoju ludzkości w Układzie Słonecznym. W zakoń
czeniu podaje autor jako pewną ciekawostkę, że skoro obecnie Ziemia
otrzymuje jedną dwumiliardową cz ę ść promieniowania słonecznego,
która wystarcza dla 3 mld. ludzi, to wykorzystanie całego promieniowania Słońca pozwoliłoby na utrzymanie 6 kwadrylionów ludzi. Dalej
wysuwa autor koncepcję "rozproszkowania" ciał Układu Słonecznego
na planetoidy z wydrążonymi tunelami (dla zwiększenia powierzchni
użytkowej) i zasiedlenie ich ludźmi.
Lekki styl literacki oraz mnóstwo porównań liczbowych pozwala traktować "Naukę z lotu ptaka" jako lekturę dla wypoczynku. Ilustracje,
tabele i indeks uzupełniają tekst.
ALEKSANDER KUŚNIERZ

Astronomia dla dzieci i

młodzieży

•

Populary zacja astronomii wśród dzieci i młodzieży nie jest zadaniem
niemniej jednak koniecznym. Już w wieku przedszkolnym
dziecko styka się z niektórymi pojęciami z astronomii i astronautyki,
słyszy je w rozmowach dorosłych, dowiaduje się o nich z gazetek dla
dzieci. W miarę dorastania ilość tych pojęć rośnie, a równocześnie czę
sto pojawia się zaciekawienie i próby ujęcia tych fragmentarycznych
wiadomości w pewną całość. Dobrze jeśli rodzice lub ,ktokolwiek z otoczenia dziecka potrafi mu w tym pomóc, w przeciwnym razie trzeba
sięgać do literatury, a dostosowanie pojęć astronomii choćby w bardzo
popularnym wydaniu do możliwości zrozumienia ich przez dziecko nie
jest sprawą łatwą. Dotkliwą lukę jaka istniała w tym zakresie w polskim
piśmiennictwie zapełniają obecnie pierwsze pozycje.
łatwym,
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Włodzimierz Zorm i Elwira Milewska ASTRONOMIA. 1'11srtytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1966, str. 132, cena zł 45.-.
Tematycznie książka obejmuje całość podstawowych zagadnień astronomii, a więc najbliższe rejony Kosmosu: Słońce, Księżyc, planety i komety. W osobnym rozdziale ujęto opis Ziemi jako planety. Autorzy pokusili się także o objaśnienie młodym czytelnikom trudnych zagadnieó.
gwiazd, mgławic i galaktyk. Książkę kończy aktualny obecnie rozdział
o podróżach kosmicznych. Dla lepszego oddziaływania na wyobraźnię
dziecka książka jest bogato i dowcipnie ilustrowana. Obok współ
czesnych fotografii znajduje się wiele reprodukcji średniowiecznej grafiki, która pozwala lepiej zrozumieć rozwój astronomii od czasów dawnych do obecnych.

ALEKSANDER KUSNIF.RZ

KALENDARZYK HISTORYCZNY
31 grudnia 1719 r. zmarł John Flamsteed
John F l a m s t e e d urodził się 19 sierpnia 1646 r. w Derby (Anglia).
Początkowo studiował teologię i nawet przez Jcrótki czas był proboszczem
w Burton. Od najmłodszych jednak lat interesował się astronomią, dokonując obserwacji kom~t oraz zaćmień Słońca, których wyniki przesyłał Królewskiemu Towarz,ystwu Astronomicznemu w Londynie. Obserwacje te zwróciły uwagę uczonych i za ich namową Flamsteed
w r. 1670 zaczął studiować astronomię w Cambridge. Po ich ukończeniu
zajmował się opracowaniem metody określania długości geograficznej
' na morzu, za co został przez, króla K ar o l a II powołany na stanowisko "astronoma królewskiego" z roczną pensją w wysokości 100 funtów.
W r. 1675 prz,ystąpił do budowy obserwatorium w Greenwich pod Londynem i został pierwszym jego dyrektorem. Na wyposażenie tego obserwatorium nie otrzymał żadnych funduszy, dlatego na ten cel poświęcił
spadek po ojcu, a nawet wynagrodzenie swego asystenta Abraham a
S h ar p a
w 1742 r.). Założonym przez siebie obserwatorium kierował do końca życia, a jego następcą został E d m u n d H a l l e y.
Obserwatorium w Greenwich zostało wyposażone w sekstans o promieniu dwóch metrów, w duży ścienny kwadrant oraz długoogniskową
lunetę. Prz,y pomocy tych instrumentów Flamsteed w r. 1689 przystąpił
do obserwacji położeń gwiazd. Ogółem wykonał około 20 000 pomiarów
pozycyjnych gwiazd i na tej podstawie ułożył katalog 2935 gwiazd o nie
osiągalnej przedtem dokładności. Było to możliwe, ponieważ Flamsteed
konsekwentnie wprowadzał nowe metody obserwacji. Pierwszy zaczął
systematycznie używać zegarów, a także teleskopu połączonego, z kwadrantem oraz mikrometru. W rezultacie znacznie przewyższył dokładność
pomiarów Ty c h o n a Brah e (1546-1601) i Ja n a H e w e l i us z a (1611-1687). średni błąd ich obserwacji WIJnosił bowiem około 1',
natomiast Flamsteed obniżył go do 10". Jego pomiarów pozycji Księżyca
użył Izaak N e w t o n do sprawdzenia prawa grawitacji.
Wyniki obserwacji wykonanych przez Flamsteeda w latach 1689-1705
opublikowane zostały w dziele pt. Historia coelestis Britannica (Londyn,
1712 i 1725), które jest pierwszym współczesnym katalogiem gwiazd.
Po jego śmierci wydany został wielki atlas nieba pt. Atlas Coelestis
(Londyn, 1729), przewyższający wszystkie poprzednie wydawnictwa
tego typu.
STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ

<=.

-----------------
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KA LENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

GRUDZIEŃ

1967 r.

W pierwszych

dniach miesiąca możemy próbować odnaleźć
Merkurego, ja'lm gwiazdę około -0.6 wielkości, rankiem,
nisko nad poludniowo-wschodnim ho:ryzontem. Natomiast bez
trudu odnajdziemy W€!Ilus błyszczącą pięknie nad wschodnim
hmyzontem jako Gwiazda Poralllna około -3.7 wiehlmści.
Mrars widoczny jest wieczorem jako cz.ell'Wona gwiazda około
+ 1.2 wielkości w gwiazdozbiorze ~ozioro:llca. Jow"sza, wraz
z jego cztteremja księżycami galHeu:szowymi, możemy już ohM~r
woWiać prawie całą noc w gwiazdozbio:rz,e Lwa. Satuma odnajdziem,y pr~ed pół:nocą jako gwiazdę pierwszej wielko&ci na granicy gwi~zdozbiorów Ryib i Wieloryba.
Urana moŻiemy potszuikiwać przez lornetkę w ostatnich godzinach nocy na granicy gwiazdozbiorów Lw:a i Panny. Pluton
przebywa takŻie w Lwie i widoczny jest nad m tn em, ale dostępny
jes~t tylko przez wielkie te leslkopy. NE'ptun .prz,e tbywa ztbyt blisko
Slońoa na niebie i je~t :niewi:doeztny.
Za 'POmo,cą większ)'lch lunet moŻiemy też odntaleźć dwie planetoidy okoŁo 10 wielikości gwiazdowej, Dembowsk,ą na granicy
gwiazdoztbiorrów B)'lka, Woźni,cy i Perseusza O!I'az Fo11tunę
w gwiazdozbiorze Byka. Obie planetki widoczne :są przez eałą ·
noc i obie na początku ,g rudnia znajdą :się w opozycji względem
1

Słońca.

W grudniu przypada też okres aktywności dwóch Dojów meteorytowych: około 13 ~grudnia promieniują G e m i n i d y, a około
22 grudnia U r s y d y. Wa:runk:i obserwacji metemów z. obydwu
rojów są jednak w tym roku niekorzystne.
2cl4h Merkury w bliskim, lecz niewidocznym złączeniu z Neptunem.
4/5cl Księżyc l Jowisza i jego cień przechodzą na tle tarczy planety.
O Oh53m pojawia się cień l księżyca, a o 2h7m sam księżyc l rozpoczyna
przejście przed tarczą Jowisza. Cień kończy przejście o 3hlOm, a sam
księżyc o 4h23m.
5d9h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
5/6d Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia l księżyca
Jowisza. O 22hOm księżyc l zniknie nagle w cieniu planety w pobliżu

lewego brzegu jej tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą). Po przejściu
przez strafę cienia i poza tarczą planety" księżyc ten ukaże się spoza jej
prawego brzegu o lh311n.
6!7d Obserwujemy przebieg zaćmienia 3 księżyca Jowisza. O Ohl2m
księżyc 3 pogrąży się w cieniu planety znikając nam nagle z pola widzenia w odległości większej niż średnica tarczy planety od jej lewego
brzegu (w lunecie odwracającej). Koniec zaćmienia obserwujemy jako
nagłe pojawienie się księżyca w pobliżu lewego brzegu tarczy J9wisza
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o 3h50m. Księżyc 3 w dalszym ciągu zbliża się do brzegu tarczy planety
i o 5h13m nastąpi początek zakrycia.
7J8d Tej nocy dwa księżyce Jowisza ukryją się w cieniu planety. Zaraz po wschodzie Jowisza nie widać w jego sąsiedztwie księżyca 4: koniec zaćmienia tego księżyca obserwujemy o Ih17m jako jego nagłe pojawienie się w odległości większej niż średnica tarczy planety od jej lewego
brzegu. W tym czasie księżyc 2 zbliża się do lewego brzegu tarczy planety, ale nie dochodząc doń znika w cieniu planety o lh3Im. Tej nocy
księżyc 2 już widoczny nie będzie.
9/lOd Księżyc 2 Jowisza przechodzi na tle tarczy planety. Koniec
przejścia obserwujemy o Oh57m.
lOdU h Bliskie, lecz niewidoczne złączenie Saturna · z Księżycem. Zakrycie Saturna przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Azji i na Alasce.
W tym samym czasie Saturn jest też nieruchomy w rektascensji.
12/13d Obserwujemy początek zaćmienia (o 23h53m) i koniec zakrycia
(o 3h23m) l księżyca Jowisza.
13/14d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec przejścia: cienia o 23h31J" i księżyca o Oh42m. Tej nocy
przypada też maksimum aktywności Geminidów. Radiant meteorów leży
w gwiazdozbiorze B liżnią t i ma współrzędne: rekt. 7h28m, dekl. + 32°
(w pobliżu Kastora). Warunki obserwacji są raczej niekorzystne, choć
można oczekiwać do 60 meteorów w ciągu godziny.
16/17d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cień
rozpoczyna przejście o 22h16m, a sam księżyc o Oh38m. Cień schodzi
z tarczy planety o lh6m, a księżyc 2 kończy swoje przejście o 3h26m.
17 /18cl Obserwujemy koniec przejścia 3 księżyca i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Cień ksiqżyca widoczny jest na tarczy planety do 23h0111,
natomiast sam księżyc pozostaje niewidoczny na tle tarczy do 2h31m.
19cl13hi5m Heliografiezna długość: środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1529 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
20/21d Znowu księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Foczątek przejścia cienia obserwujemy o 23h8m, a księżyc l o Ohl6m.
Koniec przejścia cienia nastąpi o lh25m, a księżyca o 2h32m.
21d23h40m Koniec zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety.
22d O 12h niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem (o 24h Jowisz
jest także nieruchomy w rektascensji). O 14hl7m Słońce wstępuje w znak
Koziorożca, a jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270°; mamy początek zimy astronomicznej na półkuli północnej. Tej doby przypada
też maksimum aktywności meteorów z roju Ursydów, którego radiant
leży w gwiazdozbiorze Małej Niedżwiedzicy i ma współrzędne: rekt.
14h28m, dekl. +76°. Warunki obserwacji są w tym roku niekorzystne.
23/24d Księżyc 2 i jego cień wędrują na tle tarczy Jowisza. Cień księ
życa 2 pojawia się na tarczy planety o Oh50m, a sam księżyc znika na jej
tle o 3h5m. Cień widoczny jest na tarczy Jowisza do 3h40m, a sam księ
życ znika na jej tle o 3h5m. Cień widoczny jest na tarczy Jowisza do
3h40m, a sam księżyc kończy przejście i ukazuje się o 5h53m.
24d6h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
24/25cl Tej nocy warto obserwować Jowisza przez lunetę lub dobrą
lornetkę, będziemy bowiem ś.wiadkami wielu ciekawych zjawisk w ukła
dzie jego księżyców. O 22hllm na tarczy planety pojawia się cień 3 księ
życa. Tymczasem do brzegu tarczy planety zbliża się księżyc 4 i o lhl9m
obserwujemy początek jego zakrycia. Jednocześnie do brzegu tarczy
zbliżał się także księżyc 3 i o 2h43m rozpoczyna przejście na jej tle. Cień
księżyca 3 zdążył już przewędrować całą tarczę i opuścił ją prawie
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godzinę temu (o lh47m). Księżyc 4 przechodzi za tarczą planety, i ukaże
się o 5h42m, a księżyc 3 ukończy przejście na tle tarczy dopiero o 6hi3m.
25/26d O Ihlm obserwujemy koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza przez
tarczę

planety.

27/28d Po

północy księżyc

l i jego

na tle tarczy Joo 2h5m. Cień kończy

cień przechodzą

Foczątek przejścia cienia o lhlm, a księżyca
przejście o 3hl8m, a sam księżyc o 4h21m.
28d O 6h Wenus w złączeniu z Księżycem, a o
docznym złączeniu z Księżycem. O 24h Merkury w

wisza.

8h Neptun w niewi-

górnym

złączeniu

ze

Słońcem.

28/29d Obserwujemy początek zaćmienia (o 22h8m) i koniec zakrycia
(o lh29m) 1 księżyca Jowisza.
29d O 3h złączenie Wenus z Neptunem; możemy próbować odnależć
Neptuna przez lunetę na południe od Wenus w odległości nieco większej
niż średnica tarczy Księżyca. O 4h bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedż
wiadka). W Azji - widoczne zakrycie Antaresa przez tarczę Księżyca.
Minima Algola (~ Perseusza): grudzień 2d2h30m, 4d23h20m, 7d20h5m,
19tl7h20m, 22d4h5m, 25dlhOm, 27d2lh55nt, 30d18h40m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.

w czasie

są

środk.-europej

ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
W

Data

l

1967

j.

a. mln km

107.5
107.5
107.5
107.6

0.719
0.718
0.719
0.719

XI 28
XII 8
18
28

e n u s

Słońca

od

M

l od Ziemi
a. mlnkm

j.

0.827
0.900
0.972
1.041

123.6
134.6
145.4
155.8

l

od
j.

ar s

Słońca

a. mlnkm

1.382
1.381
1.383
1.385

206.7
206.6
206.8
207.2

l

od Ziemi
j.

a. mlnkm

1.749
1.799
1.848
1.898

261.7
269.1
276.5
283.9

DANE DLA OBSERWATOROW SLOJQ'CA

Data
1967

l

P -

p

o
+16.19
+15.41
+14.60
13.78
+12.94
+12 .07
+11.19
+10.29

XII l
3
5
7
9
11
13
15
tarczy

(na 13h czasu środk.-europ.)

B 0, L 0

o
+0.84
+0.59
+0.34
+0.08
-0.18
-0.44
-0.69
-0.94

l

Lo
o
237.31
210.95
184.60
158.24
131.89
105.54
79.18
52.83

l

Data
1967

Xll17
19
21
23
25
27
29
31

l

p

o
+9.38
+8.45
+7.52
+6.56
+5.61
+4.65
+3.68
+2.70

l

Bo
o
-1.20
-1.45
-1.70
-1.95
-2.20
-2.44
-2.68
-2.92

odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
na wschód, - na zachód);
- heliografiezna szerokość i długość środl{a tarczy.

kąt

(+

l

Bo

l

Lo
o
26.48
0.13
333.79
307.44
281.09
254.75
228.41
202.07

wierzchołka
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Grudzień

Data
1967

l

1967 r.
l h czasu
środk.-europ.

l

Warszawa

l h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a.

MERKURY
o
hm

hm

Xl27
XII 7
17
27

PLANETY I PLANETOIDY

-15.3
-20.1
-23.5
-24.9

15 Ol
16 Ol
17 06
18 15

hm

5 38
6 29
7 17
7 58

14 51
14 42
14 44
15 03

w pierwszych dniach miesiąca widoczny rankiem nieco nad wsch.
horyzontem (-0.6 wielk. gwiazd.).

l o l wsch. l

a.

- 5.3
-9.2
-12.8
-16.2

11
53
38
25

19 54
20 27
20 58
21 29

18 58
19 04
19 09
19 15

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Koziorożca ( + 1.2 wielk.
gwiazd.).
SATURN

Xll71
XII 7
27

O 27
O 25
o 26

l

+o. o
-0.1

114 20
12 59
+O.l
1141

l

wielkości.

lO
10
lO
lO

28
31
32
32

+t0.6
t10.4
10.3
+10.4

h

m

o

hm

-17 11 1
-17 21
-17 31

1117
10 02
8 46

l

l

+30 11
+30 17
+30 13
+30 Ol
+29 46

o 05

2311
22 21
21 34
20 50

10.7 wielk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka, Woźnicy i Perseusza. Opozycja 4 grudnia.

Około

1

13 54
12 36
1118

Widoczny po pólnocy na granicy
gwiazdozbiorów
Lwa
i
Panny
(6 wielk. gwiazd.).

l wpołudniku

a.

h

m

s

11 55 43
11 57 08
11 57 46

h

o

+16 43~6
+16 45.5
+16 53.1

l

m

7 4.6
6 29
511

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

PLANETOIDA 349 DEMBOWSKA

4 45.7
4 35.3
4 25.3
4 16.8
4 10.7

12 37
12 00
1120
10 42

PLUTON

Niewidoczny.

XI 26
XII 6
16
26
l 5

43
08
30
51

11541 +t.41 142
11 57
+u
o28
11 58
+t.o 2:1 06

l wpołudniku

15 28.7
15 31.7
15 34.4

22
22
21
20

Widoczny prawie całą noc w gwiazdozbiorze Lwa (około -1.8 wielk.
gwiazd.).

NEPTUN

XI 18
XII 8
28

56
39
24
12

URAN

2 22
l Ol
23 39

Widoczny do pólnocy na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba
(około +l wielk. gwiazd.).

"'

13
13
13
13

JOWISZ

11 15
lO 57
10 34
10 12

-22.3
-20.R
-18.5
-16.1

hm

2 54
3 16
3 41
4 09

Widoczna nad wschodnim horyzontern jako Gwiazda Poranna około
-3.7

MARS

Xl27
XII 7
17
27

zach.

WENUS
o
hm

hm

13
13
14
15

Warszawa

l

PLANETOIDA 19 FORTUNA

4 57.1
4 46.7
4 36.6
428.4
4 23.1

+20 53
+20 27
+20 02
+t943
+t9 31

o 16
23 23
22 33
2145
21 Ol

Około 10.2 wielk. gwiazd. Widf)CZna przez całą noc w gwiazdozbiorze Byka. Opozycja 6 grudnia.

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

Grudzień 1967 r.

SLOŃCE

1h czasu

r. czasu l
m

Xl27
XII 7
17
27

+12.7
+ 9.0
+ 4.4
- 0.6

l

a

hm

16
16
17
18

08
51
35
20

a

l

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

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

o

-20.9
-22.5
-23.3
-23.4

hm

hm

hm

hm

hm

7 47
8 02
8 13
8 18

15
15
15
15

7 33
7 47
7 57
8 03

15 47
15 40
15 39
15 44

7 26
7 40
7 50
7 55

51
44
43
48

hm

15
15
15
15

31
45
46
50

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

7 36
7 51
7 33
7 38

15 29
15 22
15 20
15 26

7 10
7 23
7 33
7 38

15 45
15 39
15 39
15 44

7 16
7 30
7 40
7 46

15 30
15 24
15 24
15 28

7 03
7 16
7 25
7 30

15
15
15
15

7 10
7 26
7 36
7 42

36
31
31
36

hm

15
15
15
15

19
11
10
15

l
KSIĘŻYC

h czasu

l

Data
1967

środk.-europ.

l

a

XII

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

h

m

15 43
16 47
17 53
18 59
20 Ol
20 59
21 51
22 40
23 25
o 08

a

Warszawa

1h czasu
Data
1967

wsch.J zach.
o

-22.2
-26.2
-28.0
-27.8
-25.8
-22.3
-17.9
-12.7
- 7.2
- 1.6

hm

7 18
8 50
10 06
10 59
11 33
1157
12 13
12 25
12 36
12 44

środk.-europ.

a

hm

hm XII
14 49 11

o 50

15 29
16 29
17 44
19 09
20 32
21 52
23 08
o 20

l 32
2 16
3 02
3 50
4 42
5 36
6 32
7 28
8 24

12
13
14
15
16
17
18
19
20

l

a
o

+ 4.0
+ 9.5
+14.6
+19.2
+23.0
+25.9
+27.6
+28.0
+27.0
+z4.5

Warszawa Data
1967
wsch. J zach.
hm

hm

12 54 l 31
13 04 2 42
13 17 3 54
13 32 5 07
13 54 6 21
14 25 7 34
15 11 8 40
16 09 9 33
17 22 10 14
18 42 10 42

XII

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1h czasu
środk.-europ.

a

hm

l

Fazy
warszawa
wsch.J zach.

8

o

hm

hm

9 18 +20.7 20 05 11 02
lO 09 +15.9 22 28 1118
lO 59 +10.2 23 51 11 31
1148 + 4.0
1142
12 37 -2.5 o 14 1154
13 28 - 9.1 l 40 12 07
14 21 -15.2 3 10 12 23
15 18 -20.6 4 43 12 46
16 19 -24.9 6 16 12 18
17 24 -27.4 7 41 13 07
18 30 -28.0 8 48 14 15

Księżyca

d h
Ostana kwadra XI 25 l
Nów
XII l 17
Pierwsza kwadra XII 8 19
Pełnia
XII l 7 O
Ostatnia kwadra XII 24 12
Nów
XII 31 5
Odległość
Księżyca

od Ziemi

Najw.
Najmn.

l

d 19
h 'i
XII 12
XII 28 20

Srednlca
tarczy

29~5

32.8
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Zarząd Główtny

PTMA przedłuża termin suskrypcji na
prof. Leonarda Webera

mapę

nieba

SOLSTELLARIUM *
do 31 marca 1968 roku
Przypominamy, że subskrypcję niniejszą rozpisujemy prze d przys tą p i e n i e m d o d r u ku, planowanego na lata 1968-1969.
Subskrybenci zobowiązują się przez nadesłanie pisemnego zgłoszenia
do wykupienia mapy z chwilą, gdy zostanie wydrukowana. Wydawnictwo zobowiązuje się natomia t do przesłania map subskrybentom po
ukm1czeniu druku - za zaliczeniem pocztowym - bez dalszej kocrespondencji w tej sprawie.
Przewidywana cena mapy wynosi 75 zl. Przedpłaty nie przewidujemy,
w szczególności przy zamówicniach na niewielką liczbę egzemplarzy.
mapa prof. Webera jest pierwszą z obrotowyc11
mapek nieba, ~tóra pokazuje
ruch precesyjny bieguna niebieskiego
oraz
roczny ruch Słońca
na tle gwiaźd21istego nieba, widocz.nego z naszej srerokości geograficznej.
Oryginalna konstrukcja mapy pozwala zademonstrować różnice w wyglądzie nieba nad Polską na prz.:strzeni kilkudziesięciu tysięcy lat.
SOLSTELLARIUM pokazuje przybliżony wygląd nieba
w dowolnej epoce
na przestrzeni lat od 12 000 · przed naszą erą
oraz do 12 000 naszej ery.
Przypomirnamy,

•

ogłoszonej

że

w 6 numerze Uranii br.
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Zam. 2071/67

dniu 14
Czwarta strona okładki: Okolica bieguna pólnocnego Księżyca widziana przez aparaturę
LunarOrbiter-4 w dniu 17 maja 1967 r. z wysokości 3400 km. Strzałka wskazuje miejsC€ biegur.a.
W dolnej części zdjęda, między Ma.-e Frigo•ris i Mare Imbrium w pobliżu term:lnato•r a, widoczna
szczelina długości 120 km i szerO<kości 16 km

