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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}.
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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 -

Warszawa

.

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

.

.

lO

URANIA

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.

URANIA

18

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

20

URANIA

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-
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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.

URANIA

27

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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Czwarta strona okładki:
tej samej okolicy Księżyca jak na stronie drugiej, dokonane prze2
o dużej sile rozdzielczej Lunar Orbiter-l w dniu 21 sierpnia 1966 r.
z wysokości ok. 1600 km. Obejmuje obszar 120 na 160 km
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kamerę

