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1968

Nr l

Dolina Alpejska według fotografii otrzymanej 19 maja 1967 r. za pomocą sondy Lunar-Orbiter-4.
Poniżej: ta sama okolica Księżyca na fotografii otrzymanej w Ob serwatorium Mt. Wilson .
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INDEKSY:
przedmiotowy, oułorski, książek recenzowanych
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INDEKS PRZEDMIOTOWY
Zapis indeksowy sk!ada stę z has!a (tematu przedmiotowego) - s!ownego wykladntka treści poszczególnych artyku!ów t notatek, czasem bLiższego okreś!enta
tematu (kursywą) t numeru odpowiedniej strony. Tematy przedmiotowe, w za!eżnośct od potrzeb użytlwwntków, dają możność dotarcia do poszczególnych
opracowań zarówno przez szczegó!owe okreś!ente tch treści jak t przez podporządkowanie jaktemuś pojęctu bardziej ogótnemu. Np. są has!a .,Ikar" t .. Westa",
a równocześnie haslo .,P.!anetotdy". JeśU użytkownik nte znajdzie tnteresują
cegn go problemu natury ogólnej, a jedynie szczegótowe tematy z ntm związane,
znaczy to, że w indeksowym roczniku .,Uranii" byty oddzte!ne artyk>u!y !ub notatki poświęcone jedynie tym zagadnieniom.

Areolagia - 320
Astrohematologia - 114
Astronomia - 130, 162, 178; historia - 10, 141, .299, ~57; 360; publikacje - 218, 229, 360; terminoLogia - 119; zjazdy - 22, 24, 293
Carrington Richard - 155
Cefeidy - 39, 79
Cichowicz Ludosław - 242
Fabricius Johann - 185
Filatelistyka - 24
Galaktyka - 35, 66, 163
Galaktyki- 39, 130
Galileusz - 186
Geologia - 203, 345
Gwiazdy - 35, 164, 319; ewoLucja - 66
Hel- 75, 164
Ikar - 252, 259, 264
Jowisz- księżyce- 356
Kalendarze - 212, 282, 286
Karty perforowane - 218
Kepler- 10
Komety - 55; P/WoLfa I - 106
Kopernik Mikołaj - 166, 186, 229, 299
Księżyc- 5, 17, 18, 55, 83, 85, 112, 113, 116, 181, 182, 194, 203, 208, 219, 256,
.257, 258, 27~ 312, 321, 32~ 323, 324, 343, 351
Kwazary - 133
Latające talerze 51
"Mariner-5" - 220
Mars - 221, 289, 321; księżyce - 119
Mazurkiewicz August - 297
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Merkury - 222, 226, 319
Meteory- 115, 322
Meteoryty - 208, 259, 345
Międzynarodowa Federacja Astronautyczna 23
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 22, 24
Miłośnicy astronomii 228, 297; kontakty międzynarodowe - 56; obserwacje - 223, 226, 260, 355, 356; 357
Newcomb Szymon - 90
Nowa Delfina - 218
Obłoki srebrzyste 193, 246
Obserwatoria astronomiczne- 145, 305; Dobra Woda- 357, Toruń- 88
Opady atmosferyczne - 208
Operacja 1001 -Frombork- 173, 183
Planetaria - Toruń - 88
Planetoidy - 252, 258, 259, 264
Planety - 2, 25, 51, 54, 87, 115, 162, 220, 221, 222, 226, 289, 291, 319, 321,
324, 351, 362
Pogoda - 87, 208, 351
Polskie Towarzystwo Astronomiczne - 293
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii - 88, 117, 148, 150, 183,
226, 325; zebrania, zjazdy - 19, 262, 326
Promieniowanie- kosmiczne- 98; rentgenowskie- 218, 306; tła- 134
Przestrzeń kosmiczna 87, 146
Pulsary - 289
Regiomontanus - 185
Rubryki stałe - Kalendarzyk Astronomiczny - 25, 58, 91, 123, 156, 187,
233, 265, 299, 330, 361; Kalendarzyk Historyczny - 25, 90, 122, 155,
185; Konferencje i Zjazdy - 22, 56, 293; Kronika - 15, 51, 79, 110,
145, 183, 216, 256, 289, 318, 348; Kronika Historyczna - 357; Kronika
PTMA- 19, 88, 117, 148, 226, 262, 297, 325; Nowo§ci Wydawnicze121, 152, 230; Obserwacje - 223, 259, 352; Od Redakcji - 89; PQIT'adnik Obserwatora- 178; To i owo - 24, 119, 229, 264; Z korespondencji - 155, 186, 298
Schmidt Juliusz - 25
Słońce- 34, 164, 208, 217, 222, 223, 260; obserwacje- 217, 223, 352, 355;
plamy- 260; zaćmienia- 266
"Sonda-5" - 343
Stała grawitacji 338
Statki kosmiczne - 2, 5, 15, 81, 110, 112, 146, 216, 257, 258, 274, 318, 321,
322, 343, 348
Struve Otto - 122
Supernowe- 37, 115, 350
"Surveyor-7"- 220
Sztuczne satelity Ziemi - 15, 81, 85, 87, 110, 115, 216, 218, 274, 318, 324,
348
Teleskopy - 306, 324; amatorskie - 136
Uran- 226
Wenus - 2, 51, 54, 220, 291, 351
"Wenus-4" - 2, 51, 54, 291
Westa- 258
Wszechświat 34, 130, 162
Ziemia - 87, 115, 324, 351
Złudzenie optyczne 182
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V

INDEKS AUTORSKI
Zapis indeksowy sk!ada stę z nazwiska t imienia autora, tytu!u pracy t (w nawiasiP.) numeru strony, na której się ona znajduje. Nazwiska autorów ułożone
są w kolejności alfabetycznej, a prace poszc zególnych autorów w kolejności
ukazywania .•tę.

AbbeLl George O. - Struktura Wszechświata (34).
Brzostkiewicz Stanisław R. - Skład chemiczny gruntu

księżycowego (17);
Dolina Alpejska (18); 8 stycznia 1884 roku zmarł Juliusz Schmidt (25);
"Wenus-4" odsłania tajemnice białej planety (51); Upadek meteorytu
czy uderzenie komety? (55); "Kopuły" księżycowe (83); Liniowe łań
cuszki kraterowe na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca (85); Pogoda
na Ziemi widoczna z przestrzeni kosmicznej (87); 12 marca 1835 r.
urodził się Szymon Newcomb (90); Historyczny "podskok" na Księ
życu (112); "Połnaja karta Łuny" (113); Astrohematologia (114); Pół
nocna półkula Ziemi oglądana "z góry" (115); 16 kwietnia 1905 r.
zmarł Otto Struve (122); Obserwatorium europejskie na południowej
półkuli (145); 26 maja 1826 r. urodził się Richard Carrington (155);
Hipoteza pochodzenia kraterów i mórz księżycowych (194); Nowy pomiar temperatury powierzchni Księżyca (.219); "Surveyor-7" (220);
Wyniki badań "Marinera-5" (220); Początki mineralogii Marsa (221);
Dwukrotny wschód Słońca na Merkurym (222); Ciekawy wizerunek
Kopernika z końca XVI wieku (229); "Staczające się" kamienie na
Księżycu (256); Jeszcze o pochodzeniu chondrytów (259); Uwaga do
artykułu "Kalisz miejsce pierwszych w Polsce obserwacji astronomicznych przy użyciu lunety" (298); Uwaga do artykułu J. Pagaczewskiego pt. "Mikołaj Kopernik" (299); Najciekawsze obiekty na odwrotnej stronie Księżyca (312); Czyżby narodziny gwiazdy? (319);
Areolagia historyczna (320); Cząstki meteorytowe w pobliżu Księ
życa (322); Dwumetrowe teleskopy na Hawajach i w Bułgarii (324);
Masyw górski między kraterami Krafft i Cardanus (351); "Kręte doliny" przy kraterze Prinz (351); Pogoda na Ziemi a położenie Księ
życa na niebie (351); Radarowa mapa powierzchni Wenus (352); Atlas
nieba Jana Heweliusza wydany w Uzbekistanie (360).
Cwirko-Godycki Jerzy- W sprawie planety Wenus (2); Droga na Księ
życ [2] (5), [3] 274; Uwaga do notatki "Morza Marsa wyżynami?" (298).
Dzięczkowski Andrzej Projekt rezerwatu tzw. kraterów meteorytowych w Morasku koło Poznania (345).
Duczmal-Pacowska Halina- Zainteresowania geologów Księżycem i innymi ciałami pozaziemskimi (203);
Faudrowicz Adam - Promieniowanie kosmiczne (98); Obserwacje astronomiczne w dziedzinie promieni X (306).
Flin Piotr - Niezwykła cefeida (79).
GŁatki N. Z życia Oddziału w Gliwicach (325).
Grzesło Tadeusz - Konferencja prezesów Oddziałów PTMA (19); Działalność Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w 1967 roku
(117); Co nowego w naszych Oddziałach? (148); Wyniki prac Między
narodowych lat spokojnego Słońca (217); Z walnych Zebrań w Oddziałach PTMA (262).
Kamieński Michał - Burzliwy żywot komety P/Wolf I (106).
Kazimierowski Janusz - Kalisz - miejsce pierwszych w Polsce obserwacji astronomicznych przy użyciu lunet [l] (141), [2] (228).
Kruczała Andrzej Wpływ aktywności Słońca, faz Księżyca oraz meteorytów na opady atmosferyczne (208).
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Krzywablacki Stanisław Aktywność Słońca
brzeżu

(355).

Jeszcze słów kilka o grobie Kopernika (186);
a wahania st~nów wody morza na naszym Wy-

Kus Andrzej - Radiowa aktywność Słońca w roku 1967 (352).
Kuśnierz Aleksander - Amerykańskie loty kosmiczne. Foczątek a stan

obecny (15); XVIII Kongres Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF) w Belgradzie (23); Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(81, 110, 216, 318, 348); Nowe satelity biologiczne (85); Nowości Wydawnicze (122, 152, 230, 232); "Pionierska" penetracja przestrzeni mię
dzyplanetarnej (146).
Kucia Alfred - Nowości Wydawnicze (122).
Kuchowicz Bronisław - Nowości Wydawnicze (121, 231).
K. Z. Nowe hipotezy kosmogoniczne (116); Odkrycie astronomów
z Laputy (119); Rekordowe tempo publikacji astronomicznych (229).
Litewka Czesław - W 100 lat po odkryciu helu (75).
Marks Andrzej - Rezultaty naukowe lotu aparatu Wenus-4 (54); Połów Leonid w jonosferze (115); Kiedy wybuchła supernowa? (115);
Termoluminescencja Księżyca (116); Trochę uwag o terminologii naukowej (119); Jeszcze o Nowej Delfina (218); Morza Marsa wvżynami?
(221); W:idoczność Urana i Merkurego (226): Dość drogie badania Księ
życa (257); Pomiary promieniowania termicznego Ksi~żvca z Łuny-lO
(257); Czy Łuna-14 badała zaćmienie Księżyca (258); OS0-4 najwydajniejszy z dotychczasowych (258); Największy na świecie (258);
Oczyszczenie marin er owych obrazów Marsa (321); Cząstki ferromagnetyczne w gruncie Księżyca (321); Nowe dane z Lunar Orbiterów (322); Jak się będzie badać mineralne próbki z Księżyca (323);
Albedo "kamieni" księżycowych (323); Natura liniowvch formacji
na powierzchni Księżyca (323); Możliwość występowania złóż chromu i żelaza na Księżycu (324); Wyniki badań "Pegazów" (324);
Kamery obserwacyjne Nimbusa-l (324); Nowe poglądy na rozmiary ziemskiej magnetosfery (324); W drodze na Księżyc - Sonda-5
(343).
M ergentaler Jan Asymetria "północ południe" geoaktywności
Słońca (223); Aktywność Słońca w r. 1967 (223) .
Newelski Lucjan - Jak zbudować teleskop amatorski (136).
Pachelski Wojciech - Doc. Dr Ludosław Cichowicz, [1922-1968] (242).
Paczyński Bohdan Ostatnie osiągnięcia astronomii pozagalaktycznej
(130).
Pagaczewski Janusz - Mikołaj Kopernik [1473-1543] (166).
Piotrowski Stefan - Ewolucja gwiazd (66).
Porozumienie między Zarządem Głównym Polskie~to Towarzystwa Miłośników Astronomii a Główną Kwaterą Związku Harcerstwa Folskiego - Sztabem Operacji 1001 - Frombork (183).
Pyka Jerzy L. - Obłoki srebrzyste (246).
Relicz Edward - Kalendarz nowoczesny (286).
Rudenko Jerzy - Jeszcze o kalendarzach długoterminowych (282).
Rudnicki Konrad - Zmienność "stałej" grawitacji i co z tego wynika
(338); Obserwatorium Astronomiczne na Dobrej Wodzie (357).
Sekuła Ireneusz- Operacia 1001 Frombork (173).
Sędzielawski Wojciech Supernowa odkryta z 14-letnim opóźnieniem
(350); Obserwacje wzajemnych bliskich koniunkcji księżyców Jowisza (356).
Sitarski Grzegorz - Kalendarzyk Astronomiczny (25, 58, 91, 123, 156,
187, 233, 265, 299, 330, 361).
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XIII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej w filatelistyce (24).
Szalkawska Alina- Z życia Oddziału w Białej Podlaskiej (88).
Szymański Wacław- Przewidywanie wysokości przyszłvch cykli aktywności Słońca (260); Czy osie plam słonecznych są pochylone na zachód? '260).
Urbanik Marek Krakowskie obserwacje przelotu planetoidy Ikar
(259).
Witkowski Henryk - Toruń w 495 rocznicę urodzin M. Kopernika (150).
Zajdter Ludwik - XIII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) w Pradze (22); Konferencja przedstawicieli planetariów i towarzystw popularyzujących astronomię w krajach Obozu Socjalistycznego (56); Od Redakcji (89); Astronomia na codzień (178); Regiomontanus [1436-1476] (185); Johan Fabricius [1587-1615] (185);
Proces Galileusza (186); "Biutetyn Informacyjny'' Oddziału Gdań
skiego PTMA (226); Walny Zjazd delegatów PTMA w Kaliszu (326).
Zarząd Oddziału PTMA w Krośnie nad Wisłokiem Wspomnienie
pośmiertne (297).
Zarząd Oddziału PTMA w Toruniu Projekt toruńskiego planetarium
i obserwatorium astronomicznego (88).
Ziętowski Alfred Działalność Kepiera w Polsce (10).
Ziałkawski Krzysztof Obraz Wszechświata (162); Jak znaleźć fazę
Księżyca (181); Księżycowe złudzenie optyczne (182); Juliańska rachuba dni (212); Obserwacje promieniowania rentgenowskiego ciał
niebieskich (218); Dane astronomiczne na kartach perforowanych
(218); Osobliwości ruchu plnetoidy Ikar (252); Rotacja Westy (258);
Errare humanum est (264); Fulsary (289); Atmosfera planety Wenus
(291); XIII Zjazd Folskiego Towarzystwa Astronomicznego (293); Rotacja Merkurego (319).

S.R.B. -

INDEKS

KSIĄ2EK

RECENZOWANYCH

W ukladzte atjabetucznym autorów t

tytuŁów

Heweliusz J.: Atlas zwiezdnogo nieba -

prac zbtorowuch.

360
T.: Elementy Astronomii - 231
Katscher F.: Fizyka popularna - 153
Pagaczewski J.: Obserwatoria Mikołaja Kopernika na Warmii - 154
Pokorny E. J.: W kręgu Ziemi i planet - 122
Postępy Astronomii, tom XV, zeszyt 3 152
Rybka E.: Astronomia Ogólna - 230
SadU J.: Planety - 232
Staus A.: Fernrohrmontierungen und Ihre Schulzhauten fUr Sternfreunde - 122
Stodólkiewicz J. S.: Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki - 153
Szklowskij I. S.: Swierchnowyje zwiezdy - 121
Tolansky S.: Osobliwości promieni i fal świetlnych - 154
Zonn W.: Kosmologia współczesna- 231
Jarzębawski

vm
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Podział

Strony

l

Numer

Strony

l

193-240
241-272
273-304
305-336
337-368

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

2
3
4
5
6

Posiadamy jeszcze na
Rok
1926
1948
1949
1950
1951
1953
1954
1955
1956
1927
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1966

stron na numery

l

składzie następujące

Ilość

roczników
22
125
123
113
8
4
95
32
24
3
117
113
113
6
378
82
389
6

••) w tym podwójny: 7/B; cena

Cena

Numer
7/8
9

lO
11
12

kompletne roczniki Uranii
Ilość

l rocznika l w
8
8
8

lO
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
36
36
72
72
również

l

egz.
roczniku
4
4
4
5
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11**)
11**)
11**)

Cena egz.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6

podwójna.

Ponadto posiadamy następujące numery: l, 2 z 1922 r.; l, 3/4 z 1923 r.;
6, 7/8, 9, 10 z 1925 r.; l, 2 i 3 z 1927 r.; l, 2 z 1928 r.; 3 do 10 z 1929 r.;
3/4 z 1930 r.; 3, 4, 5/6 z 1946 r.; 4 do 12 z 1952 r.; l do 9, 11 i 12
z 1952 r.; l do 9, 11 i 12 z 1965 r.
Z a mów i e ń na wysyłkę należy dokonywać za pomocą wpłaty na
nasze konto PKO (I OM w Krakowie Nr 4-9-5227) z wy l i c z e n i e m
z a m a w i a n y c h r o c z n i k ów (numerów) na odwrocie blankietu
PKO.
Przy zamówieniach większych niż 10 egzemplarzy prosimy o d oP ł a tę w wysokości l zł od każdej rozpoczętej dziesiątki - na koszta
wysyłki.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA

Mlt OŚ Nl KQWASTHOl OMII

STYCZEŃ

1968 Nr

CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-W A 5. 11. 66).

SPIS TRESCI
Jerzy Cwirko-Godycki - W sprawie planety Wenus.
Jerzy Cwirko-Godycki - Droga na
Księżyc (2).
Alfred Ziętowski - Działalność KepIera w Polsce.
Kronika: Amerykańskie loty kosmiczne Skład
chemiczny gruntu
księżycowego Dolina alpejska.
Kronika PTl'\IIA: Konferencja prezesów Oddziałów PTMA.
Konferencje i zjazdy: XIII Kongres
Międzynarodowej Unii Astronomicznej
w Pradze - XVIII Kongres Międzyna
rodowej
Federacji
Astronautycznej
(IAF) w Belgradzie.
To i owo.
Kalendarzyk historyczny.
Kalendarzyk astronomiczny.
Pierwsza strona

okładki:

Radziecka stacja automatyczna Wenus-4,
która w dniu 18 października 1967 r. wylądo
wala na powierzchni planety Wenus l nadała
na Ziemię dane o składzie atmosfery planety

Pierwszy reportaż z planety W e n u s, przeslany
przez aparaturę naukową
automatycznej
radzieckiej
sondy
kosmicznej
WENUS-4, podajemy w artykule wstępnym JERZEGO
CWIRKO - GODYCKIEGO.
Wiele szczególów dotyczą
cych struktury powierzchni
planety pozostaje w dalszym ciągu nieznanych, ale
jedno już wiemy z calą pewnością:
wykluczone jest
tam życie w formie podobnej do istniejącego na Ziemi, a wobec niezwykle gę
stej atmosfery i wysokiej
temperatury przy powierzchni planety - w najbliż
szej przyszłości nie przewiduje się lądowania na
niej człowieka.
Inaczej przedstawia się
sprawa warunków na powierzchni naszego najbliż
szego sąsiada - K s i ę ż yc a. Brak atmosfery jest
tu okolicznością sprzyjają
cą: znakomicie ulatwia fotografie i sporządzenie dokładnych map, wybór miejsca na kosmodrom, pozwala na przebywanie w skafandrach "zimnokrwistym"
mieszkańcom
Ziemi nawet
w najbardziej nasłonecz
nionych rejonach Srebrnego Globu. Nie wykluczone,
że pierwszy załogowy lot
na Księżyc nastąpi w najbliższych
Ksi~życu

miesiącach.

O
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2
JERZY CWIRKO-GODYCKI -

Wars zawa

W SPRAWIE PLANETY WENUS
Ziemi najbardziej (najbliżej 40 · 10 6 km)
mimo tego należy ciągle do najsłabiej
zbadanych obiektów naszego układu słonecznego. Gęsta i nieprzejrzysta atmosfera, odkryta w roku 1761 przez Łomonosowa,
uniemożliwia dostrzeżenie powierzchni planety a zatem ustalenie punktów odniesienia do dalszych obserwacji. Większość
danych ma charakter mocno dyskusyjny i często wynika z rozważań teoretycznych nie mających niestety potwierdzenia obserwacyjnego. Dotyczy to głównie parametrów natury astrofizycznej. Z danych obserwacyjnych popartych rozważaniami
z zakresu mechaniki nieba ustalono średnią odległość Wenus
od Słońca na 108 · 10 6 km, prędkość orbitalną na 34.99 km/sek
i okres obiegu wokół Słońca na 224ct.7. Zaobserwowano także
wysokie albedo planety równe 0.7 do 0.8. Okres obrotu planety
ustalono w przybliżeniu na podstawie pomiarów radioastronomicznych jako równy okresowi obiegu, a kąt nachylenia płasz
czyzny równika planety do płaszczyzny ekliptyki na około 4 °
do 7°. Nie wnikając w szczegóły proponowanych modeli atmosfery, temperatury powierzchni czy okresu obrotu wokół osiwarto zauważyć, że publikowane dane różniły się niekiedy
o rząd wielkości!
W tej sytuacji lot sondy kosmicznej ku planecie stał się eksperymentem z którym wiązano wielkie nadzieje. Był to jednak eksperyment tym bardziej zawiły im mniej kompletne
i niepewne były nasze informacje. 12 II 1961 r. wystartowała
do Wenus radziecka sonda kosmiczna Wenus-l, która w dniach
19-21 V 1961 r. minęła planetę w odległości około 100 000 km.
Przyczyną niepowodzenia eksperymentu była awaria nadajników stacji.
W roku 1962 próbę zbadania Wenus podejmują Amerykanie.
W lipcu startuje Mariner-1, którego lot kończy się kompletnym
fiaskiem w niewielkiej odległości od Ziemi, z powodu awarii
w systemie oddzielającym stopnie napędowe rakiety. 28 VIII
1962 r. startuje pojazd Mariner-2 o masie 202,3 kg, który 14 XII
1962 r. dociera na odległość 34 637 km od Wenus. Ten eksperyment został uwieńczony pełnym sukcesem. Większość danych
o planecie Wenus została wtedy skorygowana i pochodzi z tego
okresu:
w

zbliża się do
spośród planet, a

enus
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l. Promień planety R = 6100 + 34 km
2. Masa planety M = (0,81485+o,00015) Mz
(wyznaczona bardzo dokladnie z perturbacji ruchu sondy)
3. Gęstość średnia planety Q = 5,25 g/cm 3
4. Przyspieszenie na powierzchni planety g = 880 cm/sek 2
5. Objętość planety V = 0,876 V z
6. Druga prędkość kosmiczna na powierzchni: 10,4 km/sek
7. (Budząca wątpliwość) temperatura powierzchni planety T = 422°C

W zestawieniu
Ziemi.

powyższym

Mz i Vz oznacza

masę

wzgl.

powierzchnię

W roku 1965, po 4-letniej przerwie ponownie próby podjęto
w ZSRR. Prawie jednocześnie zostają wysłane dwie sondy:
12 XI 1965 r. startuje W enus-2 o masie 963 kg.
16 XI 1965 r. startuje Wenus-3 o masie 960 kg.
Umiejętnie wysłany dublet statków stwarza lepsze możli
wości korekty lotu. 26 XII 1965 roku, na 40 dni po starcie
i w odległości 12.9 • 106 km, zwiększono szybkość lotu Wenus-3
o 19.68 m/sek. Wenus-2 nie wymagała poprawek. Plan "wspólnego" lotu przyniósł spodziewane rezultaty. 27 II 1966 r. Wenus-2 minęła planetę w odległości 24 000 km a l III 1966 r.
Wenus-3 trafiła w tarczę Wenus o 1000 km od jej środka. Ponieważ tuż przed planetą zamilkła aparatura Wenus-2, możemy
się jedynie domyślać że sonda ta miała przekazać zdjęcia planety. Możemy również snuć domysły czy pojemnik W enus-3
o średnicy 90 cm, zaopatrzony w spadochrony miał łagodnie
wylądować na planecie?
Ważny jest jednak fakt, że dzięki wspaniale zaplanowanemu
eksperymentowi rozwiązano trudny problem lotu sondy na
Wenus. W niecałe 2 lata później powtórzono eksperyment
z Wenus-3 zakończony znowu pełnym sukcesem. 12 VII 1967 r.
wystartowała z Ziemi Wenus-4 o masie 1106 kg. 29 VII 1967 r.,
a więc w 47d po starcie (podobnie jak dla Wenus-3) i w odległości 12 · 10 6 km dokonano korekty lotu. Wreszcie 18 X 1967 r.
W enus-4 dotarła do granic atmosfery planety z szybkością
10 700 m/sek. Nastąpiło gwałtowne hamowanie, na skutek którego prędkość sondy w odległości 26 km od powierzchni zmalała do 300 m /sek, po czym otworzyły się spadochrony zmniejszające prędkość opadania statku do kilku m/ sek. W enus-4
osiadła na powierzchni po nocnej stronie planety o 1500 km
od terminatora w pobliżu równika. Pojemnik o średnicy l m
i masie 385 kg, zaopatrzony w aparaturę naukową, przekazał
dane o atmosferze planety w 347 sek, po otwarciu spadochronu
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z wysokości 23 km od powierzchni. Z danych uzyskanych
w trakcie 114 seansów łączności z sondą chciałbym podać kilka
o kapitalnym znaczeniu poznawczym:
l. Rejestracja

słabej korony wodorowej o gęstości 1000 razy mniejszej
ziemskiej , w odległości 10 000 km od powierzchni planety Wenus.
Brak pola magnetycznego i magnetosfery (potwierdzenie wyników
sondy Mariner-2) , a zatem koncentracja cząstek naładowanych podobna do rejestrowanej w przestrzeni międzyplanetarnej . W odległości 100 km przypada 1000 cz./cm 3 , czyli dwukrotnie mniej niż
w jonosferze Ziemi.
W odległości 26 km od powierzchni planety temperatura wynosiła
+ 40°C, ciśnienie 15 Atm.
Temperatura przy powierzchni + 280°C, ciśnienie 22 Atm.
Temperatura wzrasta o + l0°C na l km.
Skład atmosfery Wenus:
niż

2.

3.
4.
5.
6.

co2 -

90'Il/o-950fo

N -ślady
02 - 0,4'1l/o
02 +. pary H20 - 1,6°/o

Warto przy okazji zaznaczyć, że pośród wielu modeli atmosfery Wenus, proponowany przez uczonych radzieckich przyjmował temperaturę powierzchni +300 °C, a wzrost temperatury na l km w kierunku powierzchni 8.4 °C! Można zatem są
dzić, że stosunkowo precyzyjne przewidywania teoretyczne ,
które posłużyły jako wskazówki do programu lotu, leżały
u podstaw sukcesu.
Jak zbudowana jest atmosfera Wenus - nadal nie wiemy.
Dopiero dokładne opracowanie wyników sondy Wenus-4, odpowiednie prace teoretyczne poparte rachunkami maszynowymi, umożliwią stworzenie pełniejszego modelu atmosfery tej
zagadkowej planety. Nie możemy zapominać, że dane z sondy
opublikowane "na gorąco" bezpośrednio po locie nie tworzą
jeszcze pełnego obrazu i dopiero "wyliczony" model atmosfery,
który spełni podane przez stację informacje, stworzy pełniejszy
obraz, który posłuży do dalszych eksperymentów w tej dziedzinie.
14 VI 1967 r., a więc w dwa dni po starcie Wenus-4, wyruszyła sonda amerykańska Mariner-5 (masa 243 kg), która 19 X
1967 r. minęła Wenus w odległości 3968 km od powierzchni.
W trakcie pisania artykułu nie ogłoszono jeszcze wyników jej
badań . Przypuszczalnie uściślą one dane Marinera-2 i uzupeł
nią sukces lotu sondy radzieckiej W enus-4.
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Literatura:
l. Fizika planet, W. I. Moroz, Moskwa 1967 r.
2. Radiofizyczne badania Wenus, Moskwa 1967 r.
3. Venus observed, U.S.I.S. (bez daty).
4. Project: Mariner ENenus 67, Press Kit, 4. VI. 1967 r.
JERZY CWIRKO-GODYCKI -

Warszawa

DROGA NA

KSIĘZYC

SERIE POJAZDOW O PRZEZNACZENIU

(2)

WYLĄCZNIE KSIĘZYCOWYM

A

merykańska misja bezpośredniego zbadania powierzchni
Księżyca zaczęła się wraz z realizacją programu Ranger.
Zadaniem statków kosmicznych tej serii było fotografowanie
powierzchni Księżyca. Zdjęcia były potrzebne nie tylko ze
względu na ich naukowe znaczenie co stanowiło początkowo
ideę projektu ale także jako wskazówka w doborze metod

i miejsc lądowania dla przyszłych lotów z ludźmi. Do dnia
31 VII 1964 r. nie byliśmy w stanie dostrzec na Księżycu obiektów mniejszych od dużego stadionu sportowego. Obawiano się,
że powierzchnia srebrnego globu może być pokryta grubą warstwą pyłu, w który statek kosmiczny zapadnie się zupełnie.
Były też zdania przeciwne: nikt jednak nie wiedział na pewno.
Pierwsze trzy pojazdy serii Ranger (3, 4, 5) zawierały prócz
kamer także inne instrumenty badawcze z detektorem sejsmicznym włącznie - mające informować o nierównościach
księżycowego gruntu i ewentualnych trzęsieniach. Druga grupa
"Rangerów" (6, 7, 8, 9) koncentruje się jedynie na wykonywaniu zdjęć.
Pierwsze nieudane starty przypadły na rok 1961: Ranger-l
(23 VIII 1961 r.), Ranger-2 (18 XI 1961 r.). 26 I 1962 r. wystartował Ranger-3, który uzyskał jednak prędkość maksymalną
przewyższającą prędkość ucieczki i minął Księżyc w odległości
36 000 km. W zasobniku znajdowała się aparatura do pomiarów
promieni 'Y, sejsmometr do rejestracji trzęsień Księżyca, jak
też aparatura do rejestracji zdjęć powierzchni. 23 IV 1962 r. nastąpił start Rangera-4. Minął on Księżyc w odległości 440 km,
a na skutek działania jego siły przyciągającej upadł na odwrotną stronę srebrnego globu.
Kolejny start Rangera-5 nastąpił 18 X 1962 r. Ten eksperyment zakończył się także niepowodzeniem. Pojazd minął Księ
życ w odległości 480 km od jego powierzchni i stał się sztuczną
planetoidą.
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Trzy kolejne w 1962 roku, nieudane próby, ochłodziły trochę
Amerykanów. Zweryfikowano plany, a do nowych eksperymentów przystąpiono po przeszło rocznej przerwie.
30 I 1964 roku nastąpił start Rangera-6. I tym razem realizatorów eksperymentu prześladował pech. Pojazd trafił wprawdzie w Księżyc w okolicy Mare Tranquilitatis, ale w decydują
cym momencie zawiodły kamery telewizyjne. Nie uzyskano ani
jednego zdjęcia przed rozbiciem sondy.
Pełny sukces nastąpił dopiero 28 VII 19G4 r. wraz ze startem
Rangera-7. Po 68h35m lotu, pojazd trafił w Księżyc. Poprzednio
w odległości 159 000 km od Ziemi dokonano korekty jego lotu,
w rezultacie której spadł na Mare Nubium, z odchyłką 10 km
od wyznaczonego miejsca. Pojazd miał na pokładzie zespół
sześciu kamer telewizyjnych o dwóch różnych długościach
ogniskowych. W odległości 1800 km od powierzchni pojazd
otrzymał rozkaz rozpoczęcia fotografowania. Do akcji weszły
dwie kamery o kącie widzenia 25°, które wykonywały zdjęcia
co 2,56 5 • Łącznie wykonały one 320 zdjęć. W odległości 1520 km
włączono do akcji dwie kamery szerokokątne pracujące co 2 sekundy. Przesłały one również 320 zdjęć. Następnie włączono
cztery teleobiektywy, które nadały po 970 obrazów, fotografując do odległości 300 m od powierzchni Księżyca. Ogółem
31 VII 1964 roku w ciągu 16m405 uzyskano 4304 dobrych zdjęć
naszego satelity. Na ostatnich zdjęciach zarejestrowano 45-centymetrowe szczegóły na wycinku powierzchni 18 X 30 m. W wyniku udanego eksperymentu uzyskano zdjęcia powierzchni
Księżyca 1000-krotnie dokładniejsze niż dotychczasowe obrazy
teleskopowe.
Analogiczny eksperyment przeprowadzono 17 II 1965 r. wraz
ze startem pojazdu Ranger-8. Po 64h52m lotu dotarł on do powierzchni Księżyca, trafiając na Mare Tranquilitatis, 24 km od
planowanego celu. Kamery uruchomiono na 23 minuty przed
końcem lotu na wysokości 2176 km od powierzchni. Pojazd
przekazał 7137 zdjęć, wykonując ostatnie z wysokości 720 m,
na 0,4 s przed rozbiciem. 21 III 1965 r. nastąpił start Rangera-9.
Po 64h31 m lotu dotarł on do powierzchni Księżyca i trafił prawie w środek krateru Alfons, o 6,4 km od planowanego miejsca upadku. Na 18 minut przed rozbiciem, 6 kamer pojazdu
przekazało na Ziemię 5814 zdjęć. Po raz pierwszy przeprowadzono transmisję na "żywo" - bezpośrednio z Księżyca. Ranger-9 zakończył serię pojazdów przeznaczonych do przekazywania zdjęć powierzchni Księżyca z bliskiej odległości, otwierając nowy etap badań.
zapał
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Kolejny program Surveyor, przewidywał miękkie lądowanie
pojazdu na powierzchni Księżyca, oraz wykonanie tam szeregu
zdj ę ć, jak też pomiarów gruntu.
11 VIII 1965 r. przy pomocy rakiety Atlas-Centaur przeprowadzono pierwszą próbę pojemnika Surveyor, wprowadzając
pojazd na trasę w pobliże Księżyca.
30 V 1966 r. rakieta Atlas-Centaur wyniosła sondę Surveyor-1.
Po t63h lotu, pojazd znalazł się w pobliżu Księżyca i zaczął manewr hamowania. Główny silnik hamujący włączono 800 km
od powierzchni a wyłączono 96 km od Księżyca. W wyniku tego
manewru prędkość pojazdu zmalała z 9440 km/godz, do
474 km/godz. Na wysokości 9,6 km, odpadła wypalona rakieta
hamująca. Waga pojazdu zmalała z 987.3 kg, do 279 kg. Pozostałe małe silniczki zredukowały prędkość do 8 km/godz przy
powierzchni. Surveyor-1 osiadł łagodnie 26 km od planowanego
miejsca lądowania. Po 25m przekazał pierwsze zdjęcie, a w cią
gu pierwszego dnia uzyskano 863 obrazy. Po przekazaniu 10 335
obrazów, zamilkł na czas trwania dwutygodniowej nocy. Surveyor-1 zarejestrował w dzień temperaturę +92 °C, a w nocy
-120°C. W dniu 7 VI 1966 r. nawiązano ponownie łączność
z aparatem, uzyskując dalsze 24 obrazy powierzchni Księżyca.
Podobne seanse udało się powtórzyć jeszcze kilkakrotnie, uzyskując cenne dane techniczne o pracy aparatury w wyjątkowo
niesprzyjających księżycowych warunkach.
20 IX 1966 roku rakieta Atlas-Centaur wyniosła w stronę
Księżyca pojazd Surveyor-2. Eksperyment zakończył się niepowodzeniem, gdyż w czasie korekty toru zawiódł jeden z trzech
silniczków. Z prędkością 9280 km/godz Surveyor-2 spadł na powierzchnię Księżyca o 320 km od planowanego miejsca lądo
wania w rejonie Sinus Medii.
W nocy z 16 na 17 kwietnia 1966 r. wystartował w kierunku
Księżyca pojazd Surveyor-3. Rakieta Atla.s-Centaur wyniosła
go na orbitę "parkującą" na wysokości 160 km, skąd po 22m
odpalony został drugi człon rakiety w kierunku Księżyca. Silniki hamujące włączone w odległości 84 km od powierzchni
zmniejszyły prędkość pojazdu do 480 km/godz. Następnie trzy
małe silniczki zredukowały prędkość do 5 km/godz; ponieważ
nie udało się ich wyłączyć na czas, sonda odbiła się dwukrotnie
od powierzchni Księżyca, zanim łagodnie opadła w rejonie
wschodniej części Oceanu Burz. Prócz kamer telewizyjnych
przekazujących obrazy powierzchni Surveyor-3 uruchomił koparkę na ramieniu długości 1,5 m. Mała łopatka drążyła kilka
rowków do głębokości 45 cm. Próbka gruntu została przenie-
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siana na specjalną platformę, gdzie skruszyły ją specjalne
a cała ta operacja była transmitowana przez telewizję.
Przeznaczeniem serii Surveyor, której program jest aktualnie
realizowany, są szczegółowe badania powierzchni Księżyca
z uwzględnieniem możliwości lądowania załogi pojazdu Apollo.
Surveyor-4 miał powtórzyć pomiary wykonane przez swego
poprzednika. Surveyor-5 (start 8 IX 1967 r.) zaopatrzony został
w aparaturę do analizy chemicznej gruntu księżycowego.
Równolegle z programem Surveyor podjęto eksperymenty
serii Lunar Orbiter, mającej na celu wysłanie pięciu aparatów,
które stałyby się sztucznymi satelitami Księżyca. Głównym
zadaniem stacji tej serii ma być wybór miejsca lądowania pojazdu załogowego Apollo.
10 VIII 1966 roku startuje rakieta Atlas-Agena D, która niesie na pokładzie 383-kilogramowy pojazd Lunar-Orbiter-1.
W ciągu 2 dni lotu przeprowadzono kilka korekt toru. Pojazd
"zgubił" po drodze gwiazdę Canopus, według której go orientowano i dalsze korekty przeprowadzano bezpośrednio w oparciu o Księżyc. 14 VIII 1966 r. po 92h lotu i przebytej trasie
364 500 km, aparat znalazł się w bezpośredniej bliskości Księ
życa. Na 10m uruchomiono silniki hamujące i Lunar-Orbiter-l
stał się sztucznym satelitą naszego naturalnego satelity. Orbita
o czasie obiegu 3h37m36 5 , nachylona była do równika księżyco
wego pod kątem 12°, periselenium wynosiło 191 km, a aposelenium 1865 km. 18 VIII 1966 r. przekazał zdjęcia; pierwsze
z wysokości 212,8 km obejmowało rejon Morza Smytha. 21 VIII
1966 r. przeprowadzono manewr obniżenia orbity. Periselenium
wynosiło 40 km, a aposelenium 1812 km. Sonda wykonała
200 fotografii Księżyca, a w tym jedną Ziemi z odległości
384 000 km. W wyniku analizy zdjęć wybrano 9 ewentualnych
rejonów lądowania załogi Apollo. 29 X 1966 r., po wykonaniu
misji, zniszczono stację Lunar-Orbiter-1, sprowadzając ją z orbity na niewidoczną stronę Księżyca, gdzie uległa rozbiciu. Celem tego manewru było usunięcie ewentualnej przeszkody
w dalszych eksperymentach.
6 XI 1966 r . rakieta Atlas-Agena wyniosła w kierunku Księ
życa pojazd Lunar-Orbiter-2 o masie 383 kg. Do dnia 13 XII
1966 r. aparat miał wykonać 422 zdjęcia trzynastu rejonów lą
dowania załogi Apollo, na 7,8 milionów km 2 . 10 XI 1966 r. w odległości 1260 km od Księżyca uruchomiono silniki hamujące.
Aparat wszedł na okołoksiężycową orbitę "parkingową" o parametrach: aposelenium 1835 km, periselenium 191 km. 15 XI
1966 r. dokonano zmiany orbity, uzyskując w periselenium od-

szczęki,
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zaczęła transmisję doskonałej jakości zdjęć.
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17 XI 1966 r. sonda

3 II 1967 r. wystartował w kierunku Księżyca 383-kilogramowy Lunar-Orbiter-3. 9 II 1967 r. wszedł na orbitę "parkującą" o parametrach: aposelenium 1835 km, periselenium
132 km i czasie obiegu 3h29m. 15 II 1967 r. rozpoczął nadawanie
zdjęć. Zadanie swoje pojazd wykonał częściowo; na 312 obrazów rejonu Morza Spokoju i Morza Płodności przesłał na skutek defektu aparatury 211 zdjęć. Do ciekawszych należą: zdję
cie małego kraterku po upadku sondy Ranger-B oraz fotografia
sondy Surveyor-1. W wyniku pracy sondy Lunar-Orbiter-3 wybrano 12 miejsc ewentualnego lądowania załogi Apollo.
4 V 1967 r. rakieta Atlas-Agena wyniosła w kierunku Księ
życa pojazd Lunar-Orbiter-4 o masie 390 kg. 8 V 1967 r. aparat
wchodzi na eliptyczną orbitę o parametrach: aposelenium
6105 km i periselenium 2690 km. Zadaniem stacji było przekazanie 180 z~jęć widocznej i niewidocznej strony Księżyca (970fo
powierzchni). Zdjęcia miały być lO-krotnie dokładniejsze od
obrazów uzyskiwanych z Ziemi przez teleskop. Na skutek def ektu sonda wykonała 163 fotografie, dostarczając 750fo ostrych
zdjęć, które ukazują 990fo powierzchni Księżyca. Sonda sfotografowała po raz pierwszy Biegun Południowy Księżyca oraz
odkryła nie znaną dotąd wielką szczelinę o długości 120 km
i szerokości 16 km. Na początku czerwca Lunar-Orbiter-4 zakończył misję fotografowania i po z):Uianie orbity (periselenium
100 km), przystąpił do badań pola grawitacyjnego Księżyca.
l VIII 1967 r. wystartował w k ierunku Księżyca ostatni z serii
Lunar-Orbiter-5. Do interesujących zdjęć wykonanych przez
sondę należą fotografie wielkich kraterów (Copernicus, Hipparchus, Aristarchus i Tycho), zdjęcie Ziemi wykonane z odległości
343 000 km oraz zdjęcia odwrotnej strony Księżyca. W trakcie
swej misji Lunar-O?·biter-5 wykonał fotografie 41 obszarów,
w tym: 5 miejsc lądowania załogi Apollo, 18 miejsc szczególnie
interesujących pod względem naukowym program Surveyor,
orClz 17 miejsc ważnych ze względu na realizację programu
Apollo.
Na omówienie dotychczasowych wyników badań jest jeszcze
zbyt wcześnie. Nikt nie spieszy się z wyciąganiem za wczesnych
wniosków odnośnie struktury powierzchni Księżyca. W końcu
maja 19G7 r. NASA opublikowała skromne wyniki analizy
6315 zdjęć wykonanych przez sondę Sur'!;eyor-3. Ze skąpych
informacji wynika, że grunt księżycowy podobny jest pod
wzlgędem konsystencji do ziemskiego. Dalej podano, że ele-
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mentern zespalającym grunt nie jest jak w przypadku Ziemi
wilgoć, ale promieniowanie słoneczne i mikrometeory. Ustalono
też, że barwa powierzchni Księżyca jest jasno-szara, wtedy gdy
warstwy leżące głębiej są ciemno-szare. Zestawione wyżej wyniki analiz służą hipotezom, od których trafności zaleteć może
życie ludzi, którzy pierwszy raz tam wylądują. Wyniki tych
badań stają się też pomocne przy spbrządzaniu makiet księży
cowego krajobrazu, przeznaczonych do treningu.
W ogromnych halach, w makietach przyszłych pojazdów, trenują piloci-astronauci momenty zbliżenia pojazdów na "orbitach księżycowych". Specjalne projektory rzutują jako tło
obrazy Księżyca przesłane przez "Orbitery". Sceneria treningów zyskuje w ten sposób na autentyzmie, a maszyny elektronowe czuwają nad zapewnieniem odpowiednich obrazów do
odpowiednich manewrów. Zdjęcia i badania powierzchni Księ
życa wykonane przez "Surveyory" posłużyły do sporządzenia
również kamienistej jak TAM makiety gruntu, na .którą astronauci ubrani w "wyjściowe" skafandry kosmiczne wychodzą
z kabiny Apollo aby rozstawić przyrządy badawcze. Każdy ich
ruch rejestrują precyzyjne maszyny, a sztab specjalistów analizuje wykonywane czynności. Aparatura symulująca księży
cowe ciążenie unosi astronautów, stąpających na razie po Ziemi, dając im złudzenie warunków, jakie TAM zastaną. Długo
trwały lot symulowany jest tym bardziej realnie, że w miarę
"zbliżania się do Księżyca", w iluminatorach pojawiają się coraz to wyraźniejsze kontury autentycznych obrazów Księżyca.
Jak najlepsze poznanie powierzchni Księżyca, wybór miejsc
lądowania i zapewnienie warunków treningu załogi to głów
ne cele dotychczasowych badań sond księżycowych. Przygotowaniem załogi do realizacji programu Apollo poświęcimy następny artykuł cyklu amerykańskiej drogi na Księżyc.
c.d.n.
ALFRED

ZIĘTOWSKI

-

2agań

DZIALALNOSC KEPLERA W POLSCE
zapewne niewielu Polaków wie o tym, że przed przeszło trzema wiekami na ziemiach polskich- w Zaganiu- mieszkał
i pracował przez dłuższy czas wielki astronom i matematyk niemiecki J a n K e p l e r, wybitny kontynuator nauki naszego
Kopernika i prawie rówieśnik dwóch innych wielkich astronomów - G a l i l e u s z a i T y c h o n a B r a h e.
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Zważywszy zarazem, że był to pierwszy wielki uczony protestancki a zarazem prekursor I z a a k a N e w t o n a, postać
jego oraz pobyt na naszych ziemiach są godne zainteresowania.
Przed przedstawieniem pobytu Kepiera w Żaganiu niezbędne
jest poznanie choć w zarysie jego życia, tak pracowitego i cięż
kiego, oraz przyczyn, które skłoniły go do osiedlenia się w tym
mieście.

Kepler urodził się z ubogich rodziców dnia 27 grudnia 1571
roku we wsi Magstadt pod Weil w Wirtembergii, a zmarł dnia
15 listopada 1630 roku w Regensburgu. Po studiach na znanym
uniwersytecie w Tybindze pracował początkowo jako matematyk w Gracu (Austria) od 23. roku życia. Na okres ten przypada
jego ożenek (pierwszy) i jego pierwsze dzieło pt. Myste1·ium
Cosmographicum (Tajemnica Kosmiczna), które jednak rychło
ściągnęło na siebie zarzuty teologiczne, jako podkopujące dotychczasowe wierzenia biblijne o budowie świata. Kepler utrzymywał już wówczas kontakty naukowe z innymi astronomami
o wyrobionej sławie jak np. z Galileuszem i z Tychonem Brahe,
którzy - wbrew opinii duchownych - przyjęli jego dzieło
z uznaniem.
Zmuszony okolicznościami Kepler opuśdł Graz w roku 1598
i osiedlił się pod Pragą, będącą wówczas stolicą Cesarstwa, jako
współpracownik Tychona Brahe. Tam podjął swe wieloletnie
badania planet, ustalił ich orbity jako elipsy i przygotował swe
słynne trzy prawa ruchów planet. Oficjalnie był tam zatrudniony jako cesarski matematyk. W roku 1604 wydał swe inne
dzieło pt. Astronomiae Pars Optica (Część Optyczna Astronomii). Interesował się bowiem bardzo tym działem optyki szczególnie od czasu, gdy jego starszy kolega Galileusz dojrzał po
raz pierwszy planety za pomocą nowo wynalezionego teleskopu.
Kepler uznał niezwłocznie jego odkrycie, a nawet - w związku
z atakami na odkrywcę -- bronił go w swym Dissertatio cum
Nuntio Sidereo l) (Rozprawa nad Posłańcem Niebieskim)
w r. 1610.
Jednak w Czechach Galileusz tęsknił za krajem ojczystym
i starał się o umożliwienie mu powrotu do rodzinnej Wirtembergii, uzyskując nawet zgodę władz świeckich tego kraju. Wobec jednak sprzeciwu władz duchownych powrót ten nie doszedł do skutku. W związku z tym w latach 1612-1616 Kepler
zamieszkiwał w austriackim mieście Linz - jako matematyk1)

to tytuł publikacji Galileusza po odkryciu
Jowisza (przyp. red.).

Siderus Nuncius -

życów

księ
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i tam, po owdowieniu, ożenił się po raz drugi. Był to okres jego
dalszej pilnej pracy, uwieńczonej w r. 1616 dziełem pt. Epitomes Astronomiae CopeTnicanae (Kwintesencja Astronomii Kopernikańskiej) a w r. 1617 dziełem pt. Harmanices Mundi
(Harmonie świata). Napotkał jednak ponownie na poważne
sprzeciwy i przeciwdziałania władz duchownych, których wynikiem było wydanie zakazu wydawania jego dzieł we Wło
szech oraz proces o czary, wytoczony ... jego matce. Proces ten
i obrona matki kosztowały Kepiera dużo trudów i nerwów,
zwłaszcza zważywszy ówczesne jego warunki życia.
W latach 1626-1627 zamieszkiwał miasto Ulm (Górna
Austria), wydając swe prace pt. Tabulae Rudolphinae (Tablice
Rudolfiańskie), nazwane tak na cześć swego protektora, cesarza austriackiego Rudolfa. Mimo to jego byt nie był materialnie
zabezpieczony i nadal szukał jakiegoś możnego a hojnego opiekuna, jak to zresztą musiało robić wielu ówczesnych uczonych.
Toteż zgodził się skwapliwie na propozycję słynnego Wallensteina, największego kondotiera toczącej się wówczas wojny
trzydziestoletniej, by osiedlił się w jednej z jego posiadłości w Żaganiu. Wallenstein spotkał bowiem Kepiera na dworze
cesarskim, a - będąc nader przesądnym - spodziewał się od
niego przepowiedni astrologicznych. W tych czasach wielu
astronomów- a także szereg szarlatanów - uzupełniało swe
dochody wyłudzaniem pieniędzy za horoskopy. Wobec tego
Wallenstein wystosował niezwłocznie do swego podwładnego
w Żaganiu list, zapowiadający przyjazd Kepiera i polecający
go życzliwej opiece, jak i z poleceniem przydzielenia odpowiedniego mieszkania i pensji.
W ten sposób wielki astronom znalazł się w Żaganiu dnia
25 lipca 1628 roku, jadąc prawdopodobnie przez tereny Dolnego Śląska. Przebywał tam do 15 listopada 1630 r., a więc
przeszło dwa lata. Żagań był zamożnym miastem o przeszło 4000
mieszkańców, co było w owych czasach niemało. Miał pewne
znaczenie gospodarcze i znajdował się u szczytu rozkwitu, przerwanego dopiero najazdem szwedzkim w roku 1639, kiedy miasto uległo zniszczeniu. W Żaganiu bogaciło się silnie zamożne
kupiectwo i rzemiosło, a miasto było pełne wspaniałych kamienic renesansowych. Miało nawet własne wodociągi, mury miejskie, a od roku 1629 miało swą mennicę, zresztą już drugą z kolei. Kepiera umieszczono w budynku przy tzw. Bramie Szpitalnej, gdzie wybudował sobie wieżę obserwacyjną.
Tam astronom pilnie kontynuował swe prace przy obliczeniach efemeryd astronomicznych, a to na szczególne życzenie
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cesarza Rudolfa. Pewien czas miał nawet do pomocy asystenta
B a r t s c h a, swego późniejszego zięcia, a podczas badań umocnił się w wierze w heliocentryczny system kopernikański, który
jeszcze nie był powszechnie uznany. Jednak z czasem okazało
się, że decyzja Keplera o przeniesieniu się do Żagania nie była
zbyt szczęśliwa. Po wieloletnim bowiem pobycie w okazałych
i ruchliwych miastach cesarskich, gdzie napotykał licznych ludzi obytych i wykształconych, znalazł się w mieście co prawda
zamożnym, ale jałowym z punktu widzenia naukowego, o przewadze kupców i rzemieślników, a tylko o drobnej grupie dworskiej, zresztą nader prowincjonalnej. Czuł się więc osamotniony
naukowo i narzekał na trudną łączność pocztową ze światem.
Poza tym odczuwał przykro ówczesne miejscowe zamieszki na
tle religijnym. Jego przygnębienie wzmagało się, zwłaszcza
z powodu niemożności drukowania na miejscu prac naukowych,
w związku z czym musiał jeździć do Zgorzelca.
W Żaganiu więc Kepler nie czuł się najlepiej i - jak się sam
wyrażał w korespondencji nie miał tu "ani swego domu ani
miejsca w kościele" zwłaszcza, że nadal zachowywał swą niezależność przekonań w sprawach wiary. Poza tym, stykając się
całe życie z narzeczem austriackim, ledwi.e rozumiał narzecze
dolnośląskie Niemców żagańskich i uważał je za mowę barbarzyńską, a już zupełnie nie mógł dogadać się z tamtejszą liczną
jeszcze ludnością polską.
W dodatku nastawienie jego protektora, Wallensteina, uległo
w międzyczasie istotnej zmianie. Widząc, że jego wybitny podopieczny pilnie uprawia nadal astronomię i nie chce słyszeć
o horoskopach astrologicznych dla niego, zapragnął się go pozbyć. Dzięki swym wielkim wpływom SEowodował, że w roku
1629 nadeszła do Keplera propozycja profesury w Roztoku nad
Bałtykiem (wówczas pod panowaniem szwedzkim).
Astronom jednak nie przyjął tej propozycji bojąc się pogorszenia losu, zwłaszcza, że miał do wyegzekwowania wielkie należności i nie chciał udawać się za granicę. Pozostał więc w Ża
ganiu, a nawet zamierzał ustabilizować się tu na dłużej . Z t ego
powodu zabrał się do organizowania w mieście drukarni, której
brak na miejscu dawał się bardzo odczuwać. Odpowiadało to
tak wielkopańskim kaprysom Wallensteina, jak i zamiarowi
Keplera uzyskania na miejscu możliwości drukowania swoich
dzieł naukowych, jak i wreszcie -potrzebom bogatego mieszczaństwa. Kto wie zresztą, czy astronom nie chciał przy tym
udobruchać swego wielkiego opiekuna za zawód, jaki mu sprawił na polu astrologii.
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~w tej sytuacji Kepler miał moc zajęć dodatkowych w Żaga
niu, zwłaszcza że na miejscu nie było nie tylko prasy drukarskiej, lecz nawet odpowiedniego budynku dla drukarni. Wyrnagalo to załatw· enia wielu spraw handlowych i budowlanych,
i to przy nie przerywaniu prac naukowych i przyjmowaniu dodatkowych zleceil - np. kreślił mapę. Do tego mozołu doszedł
nowy wysiłek, a mianowicie smutna konieczność finansowa
wyegzekwowania dawnych należności od książąt Rzeszy. Musiał więc na krótko przerwać wszystkie zajęcia dla odbycia
męczącego wyjazdu konno do odległego Regensburga, gdzie
miał nadzieję spotkać wierzycieli na sejmie. Jednak przepracowany organizm nie wytrzymał tego (zwłaszcza, że wysoko
urodzone osobistości niezbyt skłonne były do płacenia), i po
krótkiej chorobie zmarł tam i został uroczyście pochowany.
Wobec nieukończenia swych starań pieniężnych Kepler pozostawił swą rodzinę w Żaganiu w wielkiej biedzie, co - zwła
szcza, że i Wallenstein niebawem zginął -- doprowadziło ją do
tragedii. W d owa nie mogła nawet utrzymać przy życiu dzieci,
które po kolei wszystkie wymarły a wreszcie sama uległa chorobie. Wśród bogatego mieszczaństwa nie było widocznie filantropów, którzy by się skutecznie zainteresowali losami rodziny
wielkiego uczonego. Rodzinie tej nie pomogła nawet wyprzedaż
22 tomów dzieł Keplera (oczywiście przede wszystkim pierwodruków), które później w obcych rękach długo wędrowały po
świecie. Wpierw d?ieła te znalazły się w posiadaniu znanego
astronoma gdańskiego H e w e l i u s z a, później - u wybitnego matematyka szwajcarskiego E u l e r a, wreszcie - po
wielu zmianach - dostały się do księgozbioru obserwatorium
astronomicznego w Pułkowie.
Tak więc przepracowanie i liczne kłopoty niespodziewanie
przyspieszyły zaledwie w wieku 59 lat - śmierć astronoma,
co zresztą było losem wielu dawnych uczonych. Natomiast jego
wieża obserwacyjna stała w Żaganiu aż do roku 1848. Dom po
nim uzyskał odpowiednią tablicę pamiątkową, a ulicę nazwano
jego imieniem- Keplerstrasse. Warto tu przytoczyć ówczesny
tekst tablicy na domu nr 28, która niestety zniszczała wskutek
ostatniej wojny:

Auf dem Turme, der bis 1848 an Stelle dieses Hauses stand, erforschte
Johannes Kepler in den Jahren 1628-1630 die Gesetze des Himmels.
Być może, staraniem miłośników astronomii ponownie zostanie umieszczona w Żaganiu tablica ku pamięci wielkiego astronoma i matematyka.

•
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KRONIKA
Amerykańskie

loty kosmiczne.

Początek

a stan obecny

31 stycznia 1968 r. upływa 10 lat od umieszczenia na wokółziemskiej
orbicie pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity Explorer-1. Satelita ten, o masie B kg, obiegał Ziemię po orbicie o odległości w perigeum
35B km, w apogeum 2517 km, wyposażony był w miernik temperatury,
licznik natężenia promieni kosmicznych i czujniki mikrometeorów.
P oczątki amerykańskiej techniki rakietowej, jak zresztą w wielu innych krajach, były skromne. Co na ten temat pisze artykuł w biuletynie
Horyzonty Nauki w numerze 11 z 1967 roku:
LOTY KOSMICZNE

Dr Rober t G o d d ar d, obecnie uważany za ojca nowoczesnego rakietnictwa, sam rozpoczął pracę nad lotami kosmicznymi na początku
naszego stulecia. W dwadzieścia lat później - 16 marca 1926 roku - rozegrało się na pewnej amerykańskiej farmie doniosłe wydarzenie, które
miało dostarczyć klucza do badań przestrzeni i Księżyca.
Sceną było zaśnieżone pole pod Auburn w stanie Massachusetts, a porą wczesny ranek. Niebo było czyste, pogoda zimna i bezwietrzna.
Spotkała się tam z góry umówiona grupa, składająca się z czterech męż
czyzn i jednej kobiety. Dr Goddard, kierownik owej grupy, przyniósł
osobliwie wyglądające urządzenie, które zaczął montować. Był to stalowy
stojak podtrzymujący długi, smukły przedmiot skierowany w niebo. Pozostali trzej mężczyźni zajęli miejsca w bezpiecznej odległości, kobieta
zaś przygotowała kamerę filmową, która miała uwiecznić to wydarzenie.
Następnie kierownik przytknął lampę lutow n iczą do jednego końca dziwnego przedmiotu. Zapalił się on z hukiem i wystrzelił ku niebu na wysokość około 12 metrów. W dwie i pół sekundy później przebywszy
dystans ponad 67 metrów z prędkością około 96 km na godzinę, przedmiot
ów runął na ziemię w miejscu odległym o 56 metrów od punktu wyrzucenia. W ten sposób została wystrzelona pierwsza rakieta zasilana paliwem ciekłym, był to pierwszy krok na drodze do badania przestrzeni
kosmicznej.
Robert Hutchings Gaddard urodził się w Worcester, w stanie Massachusetts, dnia 5 października 1882 roku, jako syn kierownika fabryki.
Chorowity w wieku młodzieńczym, utrzymał się jednakże przy życiu
wbrew prognozom lekarzy i w roku 1908 ukończył Instytut Folitechniczny
w Worcester. Na Uniwersytecie Ciarka w Warcester uzyskał stopień magistra w r. 1910, a tytuł doktora filozofii w 1911 roku. W latach 1912-1913
prowadził jako stypendysta badania w dziedzinie fizyki na Uniwersytecie
Princeton. Następnego roku został członkiem grona profesorskiego Uniwersytetu Ciarka.
W roku 1919 opublikował pierwsze klasyczne sprawozdanie pod tytułem "Metoda osiągania maksymalnych wysokości".
l listopada 1923 roku doktor Goddard poddal próbie statycznej silnik
rakietowy na ciekłe materiały pędne (ciekły tlen i benzyna). A dnia
16 marca 1926 roku rakieta owa została wystrzelona.
Wspomagany przez stypendium Fundacji Daniela i Florence Guggenheim, dr Goddard przeniósł w 1929 roku swoje eksperymenty na otwarte
przestrzenie Nowego Meksyku. Na swojej próbnej wyrzutni pod Roswell
skonstruował w latach trzydziestych duże i dobrze działające rakiety,
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które pod wieloma względami były zapowiedzią późniejszych niemieckich V-2. Wiele osiągnięć rakietnictwa w Niemczech opierało się na badaniach i patentach dr Goddarda. Dzięki stałym ulepszeniom, jego rakiety osiągnęły do roku 1935 wysokość około 2300 metrów oraz prędkość
ponad 1050 km na godzinę. W kolach naukowych uważany był za przodującego uczonego w dziedzinie rakiet.
Dr Gaddard zmarł w sierpniu 1945 roku, nie doczekawszy się lotów
rakiet, zasilanych przez paliwo ciekłe, w przestrzeń kosmiczną. Nie dożył
wielu z dwustu patentów, które ostatecznie wydano na jego nazwisko.
"W przyszłości - napisali kierownicy Amerykańskiego Stowarzyszenia
Rakietowego - nazwisko jego znajdzie się w szeregu czołowych amerykańskich pionierów techniki". W roku 1960 temu pionierowi rakietnictwa
nadany został pośmiertnie medal Langleya Instytutu Smithsona, którym
po raz pierwszy zostali odznaczeni bracia Wright w 1909 roku.
W 1961 roku, w trzydziestą piątą rocznicę owego pamiętnego dnia,
kiedy to wyrzucono z powodzeniem pierwszą rakietę na paliwo ciekłe,
Ośrodek Lotów Kosmicznych w Greenbelt, w stanie Maryland nowa
placówka Państwowego Urzędu do Spraw Aeronautyki i Astronautyki,
został przekazany dla pokojowego badania Kosmosu i nazwany ku czci
doktora Gaddarda jego imieniem.
Ośrodek Lotów Kosmicznych im. Goddarda przeprowadza eksperymenty w zakresie badań podstawowych i stosowanych. Jest w trakcie
dokonywania różnych prac w dziedzinie aeronautyki, badań promieniowania kosmicznego, fizyki jonosfery, astronomii, atmosfer planetarnych,
geofizyki oraz fizyki słonecznej. W zakresie nauk stosowanych, Ośrodek
opracowuje satelity meteorologiczne i łącznościowe, wraz z satelitami
Tiros, Syncom, Nimbus, Relay Syncom oraz Applications Technology
Satelites (ATS).
Aktualny stan amerykańskich badań kosmicznych przedstawia inny
artykuł:

BADANIE KOSMOSU ')
Amerykańska działalność kosmonautyczna w 1966 roku zakończyła się
triumfalną nutą, kiedy statek kosmiczny Lunar-Orbiter-2 przesłał na
Ziemię najefektowniejsze zdjęcia Księżyca kiedykolwiek oglądane przez
człowieka.
Za pomocą swojej wysoko rozdzielczej kamery wycelowanej z punktu
znajdującego się zaledwie 42 km nad powierzchnią Księżyca pojazd kosmiczny dokonał pierwszych zdjęć Srebrnego Globu widzianego tak, jak
go zobaczą astronauci schodząc do lądowania.
"Zdjęciem stulecia" nazwano fotografię księżycowego krateru Kopernik, będącego jednym z najwybitniejszych rysów powierzchni Księżyca.
Uczeni na całym świecie studiują to wspaniale zdjęcie Lunar-Orbitera
w poszukiwaniu klucza do procesów, które nadały Księżycowi jego usianą
kraterami powierzchnię. Wielu ekspertów księżycowych uważa, że krater

Kopernik powstal przez uderzenie komety w stosunkowo niedawnych
czasach. Inni są zwolennikami poglądu, że wytworzyło go uderzenie meteoru, podobnie jak w wypadku większości innych kraterów księżyco
wych. Trzecim elementem, którego wielu uczonych będzie poszukiwało
na tym zdjęciu, jest aktywność wulkaniczna świeższej daty niż sam
krater.
Fotografia krateru Kopernik wykonana została przez Lunar-Orbitera
z odległości 45 km. Obejmuje ona obszar liczący 240 km od pierwszego
')

Również

Horyzonty Nauki nr 11/1967 r.
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planu do horyzontu (fotografia ta zamieszczona była na wkładce ilustracyjnej w n-rze 7/8 Uranii z 1967 r.).
Teren wokoło krateru jest jednym z ewentualnych terenów lądowania
wytypowanych dla astronautów amerykańskiej rakiety Apollo, którzy
w ciągu najbliższych dwóch czy trzech lat wyruszą w podróż na Księżyc.
W istocie jednym z głównych zadań Lunar-Orbitera było sfotografowanie
ewentualnych terenów lądowania dla astronautów.
Podczas gdy świat podziwiał wykonane przez Lunar-Orbitera fotografie Księżyca, inny amerykański pojazd kosmiczny, pierwszy ATS, dostarczył pierwszego zdjęcia całej tarczy Ziemi, zrobionego z przestrzeni kosmicznej. Fotografię tę wykonała specjalna "badająca chmury" kamera
statku z wysokości około 35 000 km ponad równikiem nad Oceanem Spokojnym.
Pojazd ATS, wyrzucony 6 grudnia 1966 roku, ma do wykonania szereg
innych zadań poza przesyłaniem cennych zdjęć pokrywy chmur. Są one
następujące: przekazywanie obrazów telewizji kolorowej między stacjami
w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Australii, utrzymywanie dwustronnych kontaktów głosowych między Ziemią a samolotami, wypróbowywanie transmisji mikrofalowych za pomocą anteny kierunkowej, która skierowuje stożkowatą wiązkę promieniowania na Ziemię, wypróbowywanie
silnika wytwarzającego drobną strugę spalin równą ciężarowi muchy,
w celu określenia, z jaką precyzją można kontrolować satelitę i manewrować nim w przestrzeni kosmicznej.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Skład

chemiczny gruntu

księżycowego

W dniu 11 września 1967 r. na powierzchni Księżyca miękko wylądo
wał amerykański aparat kosmiczny Surveyor-5. Do lądowania wybrano
poludniowo-zachodni brzeg Mare Tranquillitatis, gdzie najprawdopodob-
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o

More

s-v-Tranquilido fis

B
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o

Mapka poludniowo-zachodniego brzegu Mare Tranquillitatis: A - Moltke,
B - Sabine, C - Ritter, S-V - miejsce lądowania Surveyora-5
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niej około r. 1970 wyląduje amerykański pojazd kosmiczny z lunonautami
na pokładzie. Obszar ten leży około 40 km na pólnoc od krateru Moltke.
a około 100 km na wschód od krateru Sabine (około 65 km na południowy
wschód od miejsca upadku Rangera-8). Przybliżone współrzędne selenograficzne miejsca lądowania Surveyora-5 są następujące: 26° dług. wsch.
i l 0 szer. półn.
Wkrótce po wylądowaniu Surveyor-5 dokonał pierwszych zdjęć fotograficznych i drogą radiową przesłał je na Ziemię. Na zdjęciach tych
widać nicwielkie kratery oraz rozrzucone wokół kamienie. Aparat ten
jednak miał jeszcze zadanie specjalne, gdyż wyposażony został nie tylko
w urządzenia do fotografowania i pomiarów telemetrycznych, ale także
w aparaturę do chemicznej analizy gruntu księżycowego. Mial więc kontynuować badania rozpoczęte przez Lunę-13 i Sttrveyora-3, przy pomocy
których przeprowadzono próbę twardości gruntu księżycowego.
Badania wykonane przez Surveyora-5 wykazały, że grunt księżycowy
w okolicy lądowania aparatu kosmicznego składa się przede wszystkim
z bazaltu. Wynik ten potwierdzałby więc hipotezę, według której morza
księżycowe są to zapadłe obszary zalane ciekłą magmą wydobywającą
się z wnętrza Księżyca. Magma ta po zastygnięciu utworzyła mniej więcej
równinną powierzchnię mórz księżycowych.
Bazalt na Ziemi jest najczęściej spotykaną skałą wulkaniczną o czarnej
barwie i bardzo drobnych ziarnach. Składa się z wapniowych plagioklazów (glinokrzemiany sodu, wapnia i potasu), piroksenów (krzemiany wapnia, magnezu, żelaza, glinu, tytanu i sodu) oraz drobnych ilości magnetytu (tlenek żelaza). Dość często zawiera również oliwin i szkliwo wulkaniczne. Przypuszcza się, iż sima (głębsza część skorupy ziemskiej)
jest zbudowana właśnie z bazaltu. Niekiedy z bazaltu utworzone są potężne pokrywy lawowe, mające grubość około 2 km i zajmujące obszar
około 300 000 km 2 (np. w Indiach). W naszym kraju bazalt występuje
w wielu miejscach na Dolnym Sląsku.
Przeprowadzone przy pomocy Surveyora-5 badania gruntu księżyco
wego mogą mieć duże znaczenie nie tylko dla selenologii, lecz także dla
kosmologii. Występowanie bowiem na Księżycu składników znajdujących
się na Ziemi może świadczyć, iż glob księżycowy powstal mniej więcej
w tym samym czasie co nasza planeta.
Wg News NASA, No. 67-227.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Dolina Alpejska

Do najciekawszych utworów

księżycowych Alp zaliczyć niewątpliwie
należy wielką kotlinę, zwaną Doliną Alpejską (Alpine Vallis). Przecina
ona Alpy na całej szerokości, co wygląda jak cięcie wykonane uderzeniem
olbrzymiego topora. Można ją obserwować nawet przez niewielką lunetę,
najlepiej 8-9 dni po nowiu Księżyca.
Dolina Alpejska zaczyna się przy południowym brzegu Mare Frigoris,
a kończy przy pólnocno-wschodnim brzegu Mare Imbrium. Początkowo
jest wąska, w miarę jak wdziera się w głąb Alp staje się najszersza, lecz
przy końcu znów się zwęża. Jej długość wynosi około 130 km, największa
zaś szerokość dochodzi do 15 km. Wylot doliny na Mare Imbrium czę
ściowo zagrodzony jest potężnym masywem górskim, mającym około
3600 m wysokości. Zbocza jej są miejscami dość strome i wysokie.
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W dniu 19 maja 1967 r. przy pomocy amerykal'lskiej sondy Lunar Orbipiękne zdjęcie Alp, na którym Dolina Alpejska widoczna
jest w całej okazałości.') Przede wszystkim widzimy, że dno doliny nie
jest gładkie, ale występują na nim pofałdowania i niewielkie kratery.
Ponadto wzdłuż całej doliny przebiega szczelina, mająca wygląd rzeki
płynącej dnem kotliny. Nie bez racji więc Dolinę Alpejską porównuje
się do słynnego Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado.
Przez Dolinę Alpejską prowadzi wygodna droga z Mare Imbrium na
Mare Frigoris i w przyszłości zapewne będzie ona ważną arterią komunikacyjną. Trudno bowiem wyobrazić sobie dogodniejsze przejście przez
Alpy, które mają około 400 km długości i około 200 km szerokości. Tędy
właśnie J. Z u ławski przeprowadził z Mare Imbrium na Mare Frigoris bohaterów powieści Na Srebrnym Globie, zdążających do upragnionej krainy na niewidocznej z Ziemi pólkuli Księżyca.
Dotąd nie został jeszcze rozwiązany problem pochodzenia Doliny Alpejskiej. Zwolennicy hipotezy meteorytowej (G. K. G i l b er t, H. C. U re y)
tłumaczą to przelotem nisko nad powierzchnią Księżyca wielkiego meteorytu, który zderzył się z Alpami i eksplodował. Przy eksplozji tej nie
powstal jednak kolisty krater, lecz "meteorytowa kotlina". Natomiast
zwolennicy hipotezy wulkanicznej (J. B. L e w i n, A. W. C h abak o w)
uważają, że jest to olbrzymi uskok tektoniczny, jaki mial miejsce w tej
okolicy Księżyca na skutek ruchu jego skorupy.

ter-4 otrzymano

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KRONIKA PTMA
Konferencja prezesów

Oddziałów

PTMA

12 października 1967 r. obradowala w Krakowie doroczna, statutowa,
konferencja prezesów Oddziałów PTMA z udziałem prezesa ZG dr-a J óz e .f a S a l a b u n a, członków Zarządu Głównego, zaproszonych gości
i pracowników biura wykonawczego ZG. Obradom przewodniczył doc. dr
Rom a n Ja n i czek - wiceprezes ZG i prezes Częstochowskiego Oddziału PTMA. W konferencji wzięli udział prezesi i przedstawiciele następujących Oddziałów: mgr T a t i a n a M ark i e w i c z (Białystok),
· doc. dr Roman Janiczek (Częstochowa), mgr W l a d y s l a w M i c h al u n i o (Frombork), mgr inż. E u g e n i u s z M a c i ej e w s ki (Gdynia),
mgr inż. Władysław Gisman (Gliwice), mgr Alfred Neum a n n (Jelenia Góra), p. C e z ary Ja n i s z e w ski (Katowice), inż.
M arek Ki b i ń ski (Kraków), p. W l a d y s l a w G o n e t (Krosno
n Wisłokiem), prof. S t a n i s l a w M i ku l ski (Nowy Sącz), mgr Z yg m u n t B o g d a n (Olsztyn), inż. Edward P o s p i s z y l (Opole),
p. Jerzy U l a n o w i c z (Ostrowiec Swiętokrzyski), inż. Z d z i s l a w
M a n n (Poznań), p. A d a m G i e d r y s (Szczecinek), inż. J e r z y S ol o n i e w i c z (Toruń), dr L u d w i k Z a j d l er (Warszawa), mgr F ranc i s z e k G o n d o w i c z (Wrocław).
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w obecnej kadencji Zarządu
Głównego, wraz z umotywowaną analizą pracy Oddziałów, ilustrowaną
odnośnymi statystykami i wykresami za okres od 1964 r. do 30 czerwca
1967 r. włącznie, wygłosił wiceprezes ZG inż. M arek Ki b i ń ski.
Sprawozdawca podkreślił szczególnie mocno zagadnienie wiążących
1
)
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okładki.

20

URANIA

wszystkie instancje uchwał dwóch kolejnych Krajowych Walnych Zjazdów Delegatów PTMA (w 1964 r. w Krakowie i w 1966 r. w Chorzowie),
na których wytyczono generalne założenia pracy Towarzystwa. Uchwały
te zakładają m. in.:
- dalszą aktywizację pracy wszystkich Oddziałów i placówek Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu liczby członków
zwyczajnych i wspierających oraz Szkolnych Kół Astronomicznych,
ulepszanie metod i stosowanie różnorodnych form pracy w zakresie
upowszechniania wiedzy astronomicznej, przez szkolenie obserwatorów i demonstratorów, usprawnianie pracy sekcji obserwacyjnych,
rozbudowę stacji astronomicznych, punktów obserwacyjnych, bibliotek i czytelni oraz klubów PTMA,
rozbudowę bazy materialnej, własnej Oddziałów i Zarządu Głów
nego - poza docelową dotacją P AN - umożliwiającej zabezpieczenie finansowe zadań i ich realizację z dochodów własnych Towarzystwa,
zapewnienie w każdym środowisku społecznej rangi Towarzystwa,
zwłaszcza w związku z ostatnio podjętymi i prowadzonymi przygotowaniami do obchodów 500 rocznicy U1'0dzin Mikołaja Kopernika.
Zadania te realizowane są w różnym stopniu w 27 Oddziałach Towarzystwa, zrzeszających aktualnie ponad 2000 członków zwyczajnych
i około 1200 młodzieży w Szkolnych Kółkach Astronomicznych.
Podstawową bazę materialną do realizacji zadań statutowych Oddziałów, stanowią ich własne placówki a to: 6 Stacji Astronomicznych, 10 stałych punktów obserwacyjnych, 6 lokali klubowych, stanowiących zarazem
siedziby Zarządów Oddziałów, 22 bibliotek oddziałowych i 2 małe planetaria. Rozwija się również powoli lecz systematycznie akcja budowy
Ludowych Obserwatoriów Astronomicznych, podjęta dla uczczenia 500
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Ta podstawowa baza materialna,
jak na możliwości i aktualne potrzeby społecznego, specjalistycznego, stowarzyszenia popularno-naukowego, jest skromna lecz w zasadzie czasowo
wystarczająca. Zachodzi jednak pilna potrzeba lepszego zabezpieczenia
i wykorzystywania sprzętu obserwacyjnego, jak również uzupełniania
go przez zakupy i budowę własnych amatorskich narzędzi obserwacyjnych. Potrzeba budowania dalszych podstaw bytu materialnego Oddziałów i zabezpieczania ich merytorycznej działalności, z własnych społecz
nych funduszy, bez wyczekiwania wyłącznie na dotacje czy zasiłki z budżetu centralnego, jest prostą życiową koniecznością, leżącą we własnym,
dobrze pojętym, interesie calego Towarzystwa. Oczywiście, że wiele jeszcze niedomogów i braków, występujących w pracy niektórych Oddziałów,
ma swe przyczyny obiektywne, które utrudniają bardziej operatywną
d ziałalność, nielicznemu na ogól zespołowi aktywu społecznego tych Oddziałów, jak i w braku dostatecznej pomocy ze strony lokalnych władz
i zainteresowania tą problematyką środowiska.
Poważne osiągnięcia w wielu Oddziałach odnotowano w ostatnich latach na odcinku upowszechniania wiedzy astronomicznej. Osiągnięcia te
są tym cenniejsze, że zdobyte trudem i ofiarnością wielu społecznych
działaczy Towarzystwa. Przykładowo: w 1965 roku Oddziały zorganizowały łącznie 247 odczytów dla 12 155 uczestników, w tym 73% odczytów
w ramach pracy społecznej członków, bez honorarium, a w 1966 roku
310 odczytów dla 8125 uczestników, w tym 76% odczytów społecznych.
W tej samej dziedzinie upowszechniania wiedzy astronomicznej, w 1965
roku Oddziały zorganizowały 530 pokazów nieba dla 18 115 widzów,
w tym 94% pokazów społecznie, a w 1966 roku, 625 pokazów nieba dla
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15 138 widzów, w tym 62% pokazów społecznie, bez wynagradzania demonstratorów. Przytoczone tu cyfry i procentowe wskaźniki wkładu pracy
społecznej dokładnie obrazują prawidłowość naszego działania, jego dużą
społeczną użyteczność, bezinteresowne zaangażowanie znacznej liczby
członków w pracy Towarzystwa i ich ideowe, emocjonalne oddanie sprawie w dziedzinie umiłowanej wiedzy.
Wiceprezes ZG inż. M. Kibiński wyczerpująco omówił działaln ość wydawniczą Towarzystwa, wskazując przede wszystkim na konieczność
zwiększenia liczby prenumeratorów Uranii. Organ Towarzystwa, jako
środek masowego przekazu informacji i upowszechniania wiedzy przez
czytelnictwo, powinien dzięki reklamie i popularyzacji w Oddziałach,
zapewnić nabór nowych członków i prenumeratorów a tym samym przez
zwiększenie nakładu pisma, zapewnić pewną rentowność wydawnictwa.
Referent podkreślił również konieczność stałego wzbogacania ·własnej
działalności wydawniczej, przez wprowadzanie nowych tytułów, popularnych, tanich i łatwo dostępnych, dla umożliwienia członkom sam okształ
cenia w interesujących ich zagadnieniach wiedzy astronomicznej i pokrewnych dyscyplin naukowych. W zakończeniu sprawozdania referent
zaapelował do Oddziałów o podjęcie wysiłków, celem zapewnienia Towarzystwu należnej rangi w życiu społecznym, przez nawiązanie ścisłej
i systematycznej współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami.
Następnie skarbnik ZG mgr inż. E d w a r d S z e l i g i e w i c z zapoznał zebranych z zasadami finansowania Towarzystwa przez Polską Akademię Nauk, realizacją bieżącego budżetu oraz kształtowaniem się kosztów utrzymania i działalności merytorycznej poszczególnych Oddziałów.
Wskazując na celowość i efektywność wydatkowania społecznych funduszów, skarbnik Zarządu Głównego zaapelował o większą troskę Zarządów
Oddziałów w zakresie inkasa składek członkowskich, starania o dochody
własne Oddziałów, przez podejmowanie akcji i zadań zleconych od resortu oświaty i kultury, zakładów pracy i instytucji, jak również przestrzeganie zasad gospodarności i dyscypliny finansowej. Uzasadnił również pilną potrzebę większej dbałości o należyte zabezpieczenie, konserwację i wykorzystanie urządzenia i sprzętu w Oddziałach , stanowiący ch
dorobek i majątek Towarzystwa, a w szczególności o bardziej racjon alne
wykorzystanie narzędzi obserwacyjnych dla realizacji zadań statutowych,
w zakresie prowadzenia prac obserwacyjnych przez członków i działal
ności popularyzacyjnej.
W dyskusji na tle złożonych sprawozdań Zarządu Głównego i calokształtu działalności Towarzystwa, wypowiadali się, zgłaszając wnioski
i postulaty Oddziałów: doc. dr R. Janiczek (Częstochowa), A. Giedrys
(Szczecinek), sekretarz Zarządu Głównego M. M a z u r (Kraków), mgr
A. Neumann (Jelenia Góra), mgr Z. Bogdan (Olsztyn), mgr T. Markiewicz
(Białystok), mgr Wł. Michałunio (Frombork), inż. J. Soloniewicz (Torut'l),
inż. Z. Mann (Poznań), dr L. Zajdler (Warszawa), mgr F. Gondowicz
(Wrocław) i inni.
Wypowiedzi dyskutantów zreasumował prezes ZG dr J. Salabun, ustosunkowując się w imieniu Zarządu Głównego do zgłoszonych postulatów
i wniosków Oddziałów, które w formie konkretnych uchwal pomogą
w prawidłowym ukierunkowaniu pracy Towarzystwa w 1968 roku,
w myśl statutowych założeń i uprawnień . Na zakończenie obrad, prezes
ZG dr Józef Salabun, serdecznie podziękowal przedstawicielom Oddziałów za liczne przybycie, szczerą i konstruktywną dyskusję oraz aktywny
udział w zebraniu, dzięki czemu konferencja ta niewątpliwie przyczyni
się do dalszej konsolidacji szeregów Towarzystwa, usprawnienia form
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i metod pracy a w konsekwencji pomyślnego rozwoju Towarzystwa dla
ogólnego społecznego pożytku i chwały imienia nauki polskiej.
W godzinach popoludniowych prezesi Oddziałów i członkowie Zarządu
Głównego PTMA, po zwiedzeniu wystawy "Materia meteorytowa we
Wszechświecie", eksponowanej obecnie pod pieczą PTMA w Krakowie,
przy ul. Senackiej 3 1), wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami planetariów i pokrewnych towarzystw, z krajów obozu socjalistycznego
(ZSRR, CSRS i NRD), w Klubie Przyjaźni TPPR w Rynku Gl. w Krakowie, celem nawiązania osobistych kontaktów, konsultacji i wymiany doświadczeń na temat interesujących nas wspólnie zagadnień i form społecznej działalności. Na zakończenie wspólnych obrad, którym przewodniczył członek honorowy PTMA prof. dr Eugeniusz Rybka, uczestnicy
spotkania wysunęli postulat powolania międzynarodowej unii amatorskich towarzystw astronomicznych i planetariów.
TADEUSZ GRZESLO

KONFERENC.TE I ZJAZDY
XIII Kongres

Międzynarodowej

Unii Astronomicznej (IAU) w Pradze

W dniach od 22 do 31 sierpnia 1967 r. odbył się w Pradze Trzynasty
Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Z okazji kongresu przybyło do Pragi blisko trzy tysiące osób ze wszystkich niemal krajów
świata. Był to najliczniejszy z dotychczasowych kongresów Unii.
Liczebność przybyłych najlepiej przedstawia poniższe zestawienie:
Algeria
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Bułgaria

Cejlon
CSRS
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Holandia
Hiszpania

4
9
23
16

12
24

8

85

27

8
9
3
109
28

5
2
32
13

9

6

266
21
81
14

110
18
49

In dla
Indonezja
Iran
Irlandia
Izrael
Japonia
Jugosławia

Kanada
Kolumbia
Luksemburg
Meksyk
NRD
NRF
Nigeria
N. Zelandia

12
2
l

11

5

4

21
14
55

14
16
32

2

4
72
162

23
153

Norwegia
Polska
Portugalla
Rumunia
Szwajcaria
Szwecja
Talland
Turcja
Unia P. Afr.
USA
Watykan
Wr:;gry
W. Brytania
Wlo::hy
ZRA
ZSRR

14
78

13
29
4l
59

10
10
6
16
32

25
4
611
4
14
202
173

7
l
293

"43

:n

13
105

aJ
3

Zestawienie sporządzono według stanu zgłoszeń na dzień l sierpnia,
jest więc niekompletne (2565 osób). W drugiej kolumnie podano liczby
uczestników poprzedniego kongresu (Hamburg, 1964) według Sprawozdania z XII Kongresu Unii.
1) Wystawa ta wypożyczona została Towarzystwu do Krakowa przez dyrekcję
Planetarium Sląskiego w Chorzowie. Ma być ona następnie przekazana Oddziałowi
PTMA we Fromborku, celem dekoracji wnętrza siedziby Oddziału - zabytkowej
Wieży Wodnej.
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W oluesic blisko dwóch tygodni Praga żyła kongresem astronomów.
Astronomowie stanowili bowiem 3~uo ludności stolicy Czechosłowacji·.
Astronomów można było spotkać wszędzie - na ulicy, w lokalach, w muzeach, na salach koncertowych, w sklepach, w tramwajach, a poznać ich
można było po plakietkach niebieskich, zielonych lub żółtych (członkowie
Unii, zaproszeni lub osoby towarzyszące) z emblematem Unii, z nazwiskiem i krajem pochodzenia.
Obrady odbywały się w czterdziestu komisjuch, mimo to na salach
w czasie niektórych zebrań trudno było o miejsce. Większość posiedzeń
odbyło się w gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu Praskiego, inne
w gmachu Wydziału Filozoficznego. Zebrania plenarne odbyły się w Sali
Kongresowej Palacu Zjazdów w Parku im. J. Fucika oraz w sali koncertowej "Lucerna". Tamże odbył się pożegnalny bankiet.
W czasie trwania Kongresu było czynnych kilka wystaw, m. in. "Astronomia Nova" - wystawa nowoczesnego sprzętu astronomicznego czoło
wych firm światowych oraz wystawa osiągnięć astronomii w Czechosło
wacji. W drugim dniu Kongresu nastąpiło uroczyste uruchomienie dwumetrowego teleskopu Zeissa w Obserwatorium w Ondrejowie.
Uczestnikom Kongresu umożliwiono zwiedzanie Pragi i okolic autokarami z przewodnikami władającymi różnymi językami. Zorganizowano
szereg wycieczek dalszych, nawet do Karlowych Varów, a przede wszystkim do pięknie położonego w okolicy górskiej Obserwatorium w Ondrejowie.
W czasie Kongresu odbyły się dwa sympozja - "Fizyka i dynamika
meteorów" oraz "Mgławice planetarne" oraz kilka odczytów (m. in. odczyt prof. A. A. M i c h aj l o w a o wynikach badania Księżyca). W jednej z sal Wydziału Prawnego była na podłodze rozłożona olbrzymia mapa
fotograficzna "odwrotnej" strony Księżyca, po której wolno było chodzić
(bez butów).
Nie zapomniano o milośnikach astronomii. Poza programem Kongresu
odbyło się specjalne zebranie, na którym wybrano grupę osób, której zadaniem jest zorganizowanie międzynarodowej organizacji łączącej stowarzyszenia miłośników astronomii. Polskę reprezentuje członek Redakcji Uranii - mgr K r zys z t o f Z i o ł k o w s ki.
Najistotniejszym dla nas -uczestników Kongresu- były, poza zaprogramowanymi obradami - osobiste kontakty z Kolegami z innych krajów pracującymi w interesujących nas dziedzinach. Poza oficjalnymi
zebraniami odbywały się "zebrania" mniejszych grupek podczas przerw,
przy kawie, podczas śniadań, obiadów i kolacji, w czasie wycieczek, nawet w windzie.
Tyle na razie o XIII Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
W następnych numerach Uranii postaramy się poinformować o wynikach
prac w niektórych Komisjach.
LUDWIK ZAJDLER

XVIII Kongres

Federacji Astronomicznej (IAF)
w Belgradzie

Międzynarodowej

otwarcie wystawy "Kosmos w służbie pokoju"
ekspozycje ZSRR, Jugosławii i Europejskiej Organizacji Budowy Rakiet (ELDO). Wystawę otworzył Paw e ł P o p o w i c z, kosmonauta radziecki. Nazajutrz, 25 września, prof. dr A n g e l i c a, przewodniczący Jugosłowiańskiego Związku Astronautycznego dokonał otwarcia
24

września nastąpiło

obejmującej
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Kongresu. Na Kongresie było obecnych 1200 delegatów z całego świata.
Delegacji polskiej przewodniczył prof. dr M. L u n c.
Obrady Kongresu odbywały się w następujących działach tematycznych: l. fizyka wtargnięcia w atmosferę - 2. napędy - 3. problemy syntezy i badania układów - 4. astrodynamika - 5. kierowanie i sterowanie - 6. satelity użyteczne - 7. bioastronautyka - 8. kształcenie 9. aktualne wydarzenia.
Ponq.dto odbyły się ses je specjalne:
X Kolokwium Prawa Kosmicznego
III Sympozjum Międzynarodowego Laboratorium Księżycowego
I Sympozjum Laboratorium Satelitarnego
I Sympozjum Historii Astronautyki
(Na wniosek tego Sympozjum Kongres podjąl uchwalę o uznaniu dnia
4 października 1957 r. za początek ery kosmicznej).
29 września nastąpiło zamknięcie Kongresu. Na ostatnim posiedzeniu
wybrano nowe władze Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF):
przewodniczący ponownie prof. N a p o l i t a n o (Włochy), drugi przewodniczący prof. P i ck er i n g (USA), pięciu wiceprzewodniczących:
prof. A n g e l i c a (Jugosławia), prof. A raf o l i (Rumunia), prof. K o l l e
(NRF), prof. L u n c (Polska), prof. S i e d o w (ZSRR).
Następny Kongres postanowiono zwołać w listopadzie 1968 r. w Nowym
Jorku.
ALEKSANDER KUSNIERZ

TO I OWO
XIII Kongres

Międzynarodowej

Unii Astronomicznej w filatelistyce
Z
okazji
XIII
Kongresu IAU w Pradze poczta CSRS wydała okolicznościową
kopertę z rysunkiem

zegara astronomicznego z końca XV stulecia. Jest to słynny
"orloj" ratusza praskiego. Kopertę kasowano w Pradze datownikiem pierwsze51_:.,:1~·~~. t~ Q_'!,M~">· ~-·N2 .._r_~-1-~--~-j ~
~~Hi, S:, I'J<)IO;.~tll~ł(!.~ j 'iU.
go dnia obiegu.
W dniu otwarcia
Kongresu zastal uruchomiony w Instytucie Astronomicznym w Ondrzej owie dwumetrowy teleskop, co poczta
CSRS uczciła odpowiednim znaczkiem pocztowym. Na znaczku o wartości
nominalnej 60 halerzy, widnieje kopula kryjąca nowy teleskop oraz mgła
wica spiralna. Tematem prac badawczych prowadzonych przy pomocy
dwumetrowego teleskopu będzie w przyszłości zapewne świat galaktyk.
Na razie jednak służyć on ma do obserwacji mgławic planetarnych i ciasnych układów gwiazd podwójnych.
S. R. B.
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KALENDARZYK HISTORYCZNY
8 stycznia 1884 roku

zmarł

Juliusz Schmidt

J u l i u s z S c h m i d t urodził się 26 października 1825 r. w mieJSCOEutin pod Lubeką. Tam też otrzymał nauki początkowe, a gimnazjum i studia przyrodnicze odbył w Hamburgu. W r. 1845 rozpoczął
praktykę astronomiczną w prywatnym obserwatorium w Dusseldorfie,
a w r. 1846 został asystentem obserwatorium w Bonn. W r. 1853 przenosi
się do Ołomuńca i tam przez 5 lat kieruje prywatnym obserwatorium.
Od r. 1858 do końca życia jest kierownikiem obserwatorium w Atenach,
gdzie zmarł w wieku 59 lat.
Pod czystym niebem Hellady dokonał wielu cennych obserwacji astronomicznych. Dotyczą one głównie gwiazd zmiennych, meteorów, a zwłasz
cza powierzchni Księżyca. Obserwacje robił niewielkim refraktorem firmy
PlOsel (średnica 16 cm), który jednak mial doskonałą optykę. Schmidt
wyraził się, że instrumentem tym przy powiększeniu 600 razy można by
zlokalizować na Księżycu około 100 000 kraterów. Prace nad Księżycem
odnoszą się przede wszystkim do pomiarów gór (około 3050 pomiarów)
i obserwacji szczelin (sam odkrył 278 szczelin).
Rezultatem obserwacji robionych przez Schmidta w ciągu 34 lat jest
doskonała mapa powierzchni Księżyca. Mapa ta pt. Charte der Gebirge
des Mondes (Mapa gór na Księżycu) o średnicy 195 cm (podziałka
l : l 783 200) wydana została w r. 1878. Podzielona ona jest na 25 sektorów,
na które naniesiono 32 856 kratery. Ponadto w r. 1867 wydala katalog pt.
Ober die Rillen aut dem Monde (0 szczelinach na Księżycu), obejmujący
525 szczelin księżycowych.
wości

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. SITARSKI
STYCZEŃ

1968

przestępnym, czyli liczy 366 dni. W tym
przypadają
zaćmienia Słońca i dwa zaćmeinia Księżyca. Dwa z tych zaćmieć widoczne będą w Polsce,
a mianowicie: całkowite zaćmienie Księżyca widoczne nad ranem 13 kwietnia oraz całkowite zaćmienie Słońca widoczne
w Europie jako częściowe przed południem 22 września.
Widoczność jasnych planet będzie w tym roku następująca.
M er k u r e g o możemy poszukiwać właściwie podczas każdej

1968 jest rokiem
R ok
roku
na Ziemi dwa

elongacji wschodniej lub zachodniej, ale najlepsze warunki widoczności będą wieczorem w połowie maja oraz nad ranem pod
koniec października. W e n u s widoczna jest w pierwszej połowie roku nad wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna,
a po czerwcowym złączeniu ze Słońcem - nad zachodnim horyzontem jako Gwiazda Wieczorna. Warunki obserwacji Wenus
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nie są jednak dobre, bo prawie cały rok planeta świeci nisko
nad horyzontem; najlepiej widoczna będzie w styczniu, a potem
w listopadzie i w grudniu. M a r s pod koniec ubiegłego roku
wędrował szybko poprzez gwiazdozbiory Strzelca i Koziorożca
do gwiazdozbioru Wodnika i w lutym znajdzie się prawie dokładnie na równiku w gwiazdozbiorze Ryb. Latem nastąpi złą
czenie Marsa ze Słońcem, po czym pod koniec roku widoczny
będzie rankiem w gwiazdozbiorze Panny. Ze względu na dużą
odległość od Ziemi warunki obserwacji Marsa będą w tym roku
raczej niekorzystne. Jowisz przeszło pół roku przebywa
w gwiazdozbiorze Lwa i znajduje się w świetnych warunkach
obserwacyjnych. Początkowo przesuwa się wśród gwiazd ruchem wstecznym i w marcu przechodzi blisko Regulusa, gwiazdy pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. W kwietniu
zmienia kierunek swego ruchu na prosty i w czerwcu znowu
przejdzie blisko Regulusa. Jeszcze na początku sierpnia można
go będzie odnaleźć w Lwie, ale ze względu na coraz bliższe są
siedztwo Słońca warunki obserwacji będą coraz gorsze. Po
wrześniowym złączeniu ze Słońcem Jowisz znajdzie się w gwiazdozbiorze Panny; w listopadzie będziemy świadkami bliskiego
złączenia Jowisza z Marsem. Jowisza warto obserwować przez
lunetę lub dobrą lornetkę, możemy wtedy bowiem dostrzec
wiele ciekawych zjawisk w układzie jego czterech księżyców
galileuszowych; dokładne momenty tych zjawisk będą podawane w Kalendarzyku w ciągu całego okresu widoczności J owisza. S a t urn na początku roku przebywa w gwiazdozbiorze Wieloryba, a po kwietniowym złączeniu ze Słońcem znajdzie się w gwiazdozbiorze Ryb, gdzie zakreśli wśród gwiazd
pętlę dwukrotnie zmieniając kierunek swego pozornego ruchu,
w sierpniu i w grudniu.
Dalekie planety poruszają się wolno wśród gwiazd i przez
cały rok przebywają w jednej okolicy nieba: Uran w gwiazdozbiorze Panny, N e p t u n w Wadze, a P l u t o n w Lwie.
Obserwacje tych planet wymagają już użycia lunet, a w przypadku Plutona nawet dużych instrumentów. Ponadto przewidywany jest też powrót pięciu komet okresowych, które także
można obserwować tylko przez wielkie teleskopy, a najczęściej
wyłącznie na drodze fotograficznej.
W tym roku Księżyc ma wyjątkowe warunki dla zakrywania
jasnych gwiazd i planet, wydarzy się bowiem aż 17 zakryć róż
nych planet, 12 zakryć Antaresa (a Skorpiona) i 5 zakryć Spiki
(Kłosa Panny). Większość tych zakryć widoczna będzie na pół
kuli południowej, a tylko kilka w Europie.
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W styczniu, pod koniec miesiąca możemy próbować odnaleźć
M e r k u re g o, świecącego o zmroku jako gwiazda około -0.5
wielkości nisko nad zachodnim horyzontem. W e n u s błyszczy
pięknym blaskiem jako Gwiazda Poranna około -3.5 wielkości,
nad południowo-zachodnim horyzontem.
M a r s a odnajdziemy wieczorem jako czerwoną gwiazdę
około + 1.3 wielkości w gwiazdozbiorze Wodnika, a S a t u r n
widoczny jest także wieczorem jako gwiazda około + 1.1 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba. J o w i s z
widoczny jest prawie całą noc jako jasna gwiazda -2 wielkości
w gwiazdozbiorze Lwa; warto go obserwować przez lunety lub
dobre lornetki ze względu na cztery najjaśniejsze księżyce.
Uran widoczny jest po północy na granicy gwiazdozbiorów
Lwa i Panny i można próbować odnaleźć go przez lornetkę,
n P l u t o n widoczny jest także po północy, ale dostępny jest
tylko przez wielkie teleskopy. N e p t u n przebywa na niebie
zbyt blisko Słońca i jest niewidoczny.
Za pomocą większych lunet możemy też poszukiwać dwóch
planetoid około 11 wielkości gwiazdowej: Harmonię w gwiazdozbiorze Bliźniąt i Parthenope na granicy gwiazdozbiorów Raka
i Bliźniąt. Obie planetki widoczne są przez całą noc w dogodnych warunkach obserwacyjnych; w styczniu przypadają ich
opozycje.
W tym roku są dogodne warunki obserwacji meteorów z roju
Kwadrantydów, których radiant leży w gwiazdozbiorze Wolarza, a okres aktywności przypada w pierwszych dniach stycznia; szczegóły podajemy dalej w tekście Kalendarzyka.
1/2d Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia 2 księżyca
·Jowisza oraz wędrówkę cienia księżyca 4 po tarczy planety. O 22h33m
księżyc 2 zniknie nagle w cieniu Jowisza w odległości równej prawie
promieniowi tarczy planety od jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę
odwracającą). O 23h38m na tarczy Jowisza pojawia się cień księżyca 4
i rozpoczyna swoją powolną wędrówkę. O 3h25tn księżyc 2 po przejściu
przez strefę cienia i za tarczą planety ukazuje się spoza jej prawego
brzegu. Cień księżyca 4 widoczny jest na tarczy planety do 4h17m.
2d14h Pluton nieruchomy w rektascensji.
3dllh Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
3d--4d Promieniują Kwadrantydy. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wolarza i ma współrzędne: rekt. 15h2Sm, dekl. +50°. Maksimum
aktywności przypada 4 stycznia nad ranem; można oczekiwać do 50 meteorów w ciągu godziny.
4d15h Uran nieruchomy w rektascensji. Tego też dnia Ziemia w peryhelium.
4/5d O 23h35m obserwujemy koniec zakrycia 3 księżyca Jowisza.
O Ohlm nastąpi początek zaćmienia księżyca l, a o 3h17m koniec jego
zakrycia.
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5d Wieczorem

księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza.
pojawia się na tarczy planety o 2lh23m, a sam księżyc
rozpoczyna przejście o 22h20m; cień kończy przejście o 23h39m, a księżyc
Cień księżyca

l

24h36ID.
6d20h Saturn w bliskim

0

złączeniu z Księżycem. Zakrycie Saturna przez
widoczne będzie w środkowej i Fólnocnej Ameryce:
8d2lh Zlączenie Wenus z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Skorpiona.
lOd Wieczorem na tarczy Jowisza widać cień jego 2 księżyca, natomiast
księżyc 4 ukryty jest za tarczą planety. O 2lh4m księżyc 2 rozpoczyna
przejście na tle tarczy Jowisza, natomiast o 2lh29m księżyc 4 ukazuje
się spoza prawego brzegu tarczy planety (w lunecie odwracalnej). O 22h7m
cień księżyca 2 opuszcza tarczę planety, a o 23h52m sam księżyc 2 koń
czy swoje przejście.
12/ 14d Księżyc l i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Foczątek przejścia cienia o 23hl6m, a księżyca o 24h6m; cień kończy przejście o lh33m,
a księżyc o 2h23m.
15d2lhlOm Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1530 rotacji Słońca wg numeracji zapoczątkowanej
w 1853 r. przez angielskiego badacza Słońca, Carringtona.
17/ 18d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cień
księżyca ukazuje się na tarczy planety o 2lh5lm, a sam księżyc rozpoczyna przejście o 23h24m; cień schodzi z tarczy Jowisza o Oh42m, a księ
życ kończy przejście o 2hl2m.
18dl6h Jowisz w złączeniu z Księżycem.
18/ 19d Tej nocy obserwujemy początek zaćmień dwóch księżyców Jowisza, a także koniec przejścia cienia i początek przejścia samego księ
życa. Wieczorem na tarczy Jowisza widoczny jest do 22hl2m cień księży
ca 4. O 24hOm księżyc 3 znika nagle w cieniu planety w odległości równej
prawie średnicy tarczy od jej lewego brzegu. O Oh39m księżyc 4 rozpoczyna przejście na tle tarczy planety. O 3h48m znika z kolei nagle księ
życ l w pobliżu lewego brzegu tarczy Jowisza (początek zaćmienia).
O 4h51m księżyc 4 kończy przejście na tle tarczy planety.
19/ 20d Wieczorem (o 2lhl4ID) obserwujemy koniec zakrycia 2 księżyca
Jowisza przez tarczę planety, a po pólnocy początek przejścia cienia
(o lh9m) i l księżyca (o lh52ID) przed tarczą planety.
20dllh Zlączenie Księżyca z Uranem. Zakrycie Urana widoczne na
Grenlandii.
20/ 2ld Obserwujemy początek zaćmienia (o 22hl7ID) i koniec zakrycia
(o lhl6ID) l księżyca Jowisza.
2ldOh50m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 300°.
24dl6h Niewidoczne zlączenie Księżyca z Neptunem.
24/ 25d Obserwujemy początek przejścia 2 księżyca i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Foczątek przejścia cienia nastąpi o Oh26m, a księżyca

tarczę Księżyca

i lh42ID.
25dl2h Bliskie

zlączenie Księżyca z Antaresem (alfa Skorpiona). Zakrycie Antaresa przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Fólnocnej Ameryce, w Europie i w pólnocnej Afryce.
26d23h Wenus w złączeniu z Księżycem.
26/ 27d O 23h3lm nastąpi koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety; księżyc ten ukaże się spoza prawego brzegu tarczy (patrząc
przez lunetę odwracającą). Natomiast o 2h28ID nastąpi początek zaćmienia
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4 księżyca, który zniknie nagle w cieniu Jowisza w znacznej odległości
(prawie dwie średnice tarczy planety) od lewego brzegu tarczy.
27/28d O OhlOrn obserwujemy początek zaćmienia, a o 3hlrn koniec zakrycia l księżyca Jowisza.
28d Wieczorem księżyc l wraz ze swym cieniem przechodzi przed tarczą Jowisza. Foczątek przejścia cienia o 2lh3lrn, przejścia księżyca
o 22h3rn; koniec przejścia cienia o 23h48rn, a księżyca o 24hl9rn.
29d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego dwóch księ
życów, natomiast na tarczy planety widoczny jest cień księżyca 3. Koniec
zakrycia księżyca l obserwujemy o 2lh28rn. Cień księżyca 3 widoczny
jest do 2lh36m, a sam księżyc 3 kończy przejście o 23h38rn.
3ld O 2h Merkury w złączeniu z Księżycem, a o 5h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca , w odległości 18°.
Minima Algola W Perseusza): styczeń lld6h5m, 14d2h55m, 16d22h40rn,
19d20h30rn, 22dl7h20rn.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.

są
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0.720
0.721
0.722
0.724
0.725

l
11
21
ill
II 10

e n u s

a . mlnkm

1.069
1.135
1.199
1.260
1.318

159.9
169.8
179.3
188.5
197.1

j.

M

ar s

Słońca

a. mln km
207.4
208.1
209.0
210.1
211.3

1.387
1.391
1.397
1.404
1.413

l

od Ziemi
j.

a. mlnkm

1.917
1.967
2.016
2.066
2.115

286.8
294.3
301.7
309.1
316.4

DANE DLA OBSERWATOROW SLO!QCA
(na 13h czasu tro<p<.-europ .)

Data
1968

l

l
3
5
7
9
11
13
15

l

p

o
+2.22
+L24
+0.28
-0.70
-1.66
-262
-3.58
-4.52

l

Bo
o
-3.04
-3.27
-3.50
-3.72
-3.94
-4.16
-4.36
-4.56

l

Data

Lo

l

1968

o
168.90
162.56
136.22
109.88
83.64
57.20
30.87
4.53

P - kąt odchylenia osi obrotu
tarczy (+ na wschód, - na zachód);

Słońca

l 17
19
21
23
26
27
29
31

p

l

o
6.46
6.38
7.30
- 8.20
- 9.08
- 9.96
-10.81
-11.65

-

l

Bo
o
-4.76
-4.96
-5.14
-5.32
-5.49
-5.65
-5.81
-5.96

l

Lo
o
338.20
311.86
285.53
269.19
232.86
206.63
180.20
163.87

mierzony od pólnocnego wierzchalka

URANIA
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Styczeń

Data
1968

PLANETY I PLANETOIDY

1968 r.

l

l h czasu
środk.-europ.

wsch.

-24.8
-22.7
-18.0
-11.8

18 50
20 Ol
2110
22 03

8
8
8
8

l h czasu
środk.-europ.

l zach.

MERKURY
hm
o

hm

l l
11
21
31

a l

l

a.

Warszawa

l

hm

12
29
26
04

15
16
17
17

18
05
06
56

Pod koniec miesiąca widoczny
o zmroku nisko nad zach. horyzontern (-0.5 wielk. gw.).

o

l

a.

11
21
31

21
22
22
23

45
15
44
13

-14.8
-12.0
- 9.0
- 5.9

-17.7
-20.2
-21.7
-22.3

15 49
16 38
17 30
18 23

19
19
19
19

19
26
32
39

+0.2 11120
+o.7
10 02
+L4
8 48

l

23 20
22 08
21 00

Widoczny wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba
(+1.1 wielk. gwiazd.).

o

l

"'

10 32
lO 30
lO 27
lO 23

h

m

15 34.9
15 37.0
15 38.2

Widoczny prawie
zdozbiorze Lwa
gwiazd.).

11 58
1158
1156

25

11 4
14

Około

przez

l

l

07

Ol
02
12

20
19
19
18

l

31
49
04
19

lO 22
9 42
9 02
8 21

całą noc w
(około -2

gwiawielk.

URAN

+Lo
+LI
+1.3

l

22 46
21 27
20 07

1

10 58
9 40
8 21

l wpołudniku

a.
PLUTON

m

s

o

hm

h

-17 32 1
-17 38
-17 41

8 31
7 14
5 57

11 57 47
11 57 26
11 56 20

~5~21

+16
+17 08.4
+17 24.2

m
4 55
3 36
2 16

h

Widoczny w drugiej polowie nocy
w gwiazdozbiorze Lwa, tylko przez
wielkie teleskopy (15 wielk. gw.).

PLANETOIDA 40 HARMONIA

7 19.8
7 08.2
6 5"'.7
6 49.5
6 44.6

13
13
13
13

Widoczny w drugiej polowie nocy
na granicy gwiazdozbiorów Lwa
i Panny (6 wielk. gwiazd.).

l wpoludni ku

Niewidoczny.

l 5
15

hm

4 22
4 48
511
5 30

+10.4
+t0.6
+11.0
+11.4

NEPTUN

l l
21
1110

zach.

Widoczna rankiem nad płd.-wsch.
horyzontem jako jasna gwiazda
około -3.5 wielk.

SATURN

l

l wsch. l

JOWISZ

10 00
9 35
9 07
8 41

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Wodnika (około +1.3 wielk.
gwiazd.).

o 26
l 2111 o 30
11 10
o 36

Warszawa

WENUS
o
hm

hm

MARS

l l

l

+23 47
+24 28
+25 Ol
+25 25
+25 41

O Ol
23 06
22 16
21 29
20 46

11 wielk. gwiazd. Widoczna
gwiazdozbiorze
8 stycznia.

całą noc w
Bliźniąt. Opozycja

PLANETOIDA 11 PARTHENOPE

a 1a.1
8 08.5
7 58.3
7 48.5
7 40.5

+Ia
+19
+19
+20
+21

26
12
59
42
19

o 59
o 10
23 16
22 27
21 40

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Raka i Bliźniąt. Opozycja 19 stycznia.

Planeto!dy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwia2ld, porównując rysunki z kilku
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

Styczeń

SŁOŃCE

1968 r.
1h czasu

r. czasu /
l l
11
21
31
11 10

o.

l

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

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

~

hm l
o
18 42 -23.1
19 26 -22.1
20 08 -20.2
20 50 -17.7
2131 -14.7

m
3.0
- 7.5
-11.0
-13.3
-14.3
-

Poznań

Szczecin

środk . -e ur op .

Data

hm
819
815
8 05
7 51
7 33

hm hm
8 03 15 48
7 59 16 Ol
7 51 16 16
7 37 16 35
7 20 116 53

hm
15 52
16 05
16 20
16 41
17 00

hm

7 57
7 53
7 45
7 33
7 17

hm
15 54
16 07
16 22
16 39
16 56

hm
8 08
8 03
7 53
7 38
7 19

h rn
15 29
15 41
16 00
16 20
16 40

hm
7 40
7 37
7 29
7 17
7 02

hm
15 48
16 00
16 15
16 30
16 47

hm

7 46
7 42
7 31
7 21
7 04

hm
15 33
15 46
16 Ol
16 19
16 38

h m
7 32
7 29
7 21
7 09
6 54

hm
7 42
7 38
7 29
715
6 57

hm
15 40
15 52
16 07
16 22
16 39

hm
15 19
15 32
15 48
16 07
16 26

KSIĘZYC
l

Data
1968

h czasu

ś rodk . -europ .

o.

I

t. m

l

19 34
20 35
2130
22 21
23 08
23 53
o 36
118
2 02
2 47

2
3
4
5
6
7
8
9
10

l

~

o
-26.8
-23.8
-19.6
-14.5
- 9.0
- 3.3
+ 2.4
+ 8.0
+13.2
+18.0

warsza wa

Data
1968

wsch. / zach.
hm

hm

9 28
9 57
1017
lO 30
lO 42
10 52
1102
1111
1123
1137

16 39
18 05
19 29
20 49
22 03
23 16

1h czasu
ś rodk . -europ .

o.

I

11
12
13
14
15
16
- 17
o 26 18
l 39 19
2 50 20

l

h m

3 34
4 25
5 18
6 14
7 12
8 08
9 04
9 57
10 48
11 37

~

o

+22.0
+25.2
+27.3
+28.1
+27.4
+25.3
+21.7
+17.0
+11.4
+ 5.2

warszawa Data
1968
wsch. / zach.
hm

hm

1156
12 24
13 03
13 59
15 08
16 24
17 51
19 16
20 39
22 03

4 05 21
519 22
6 28 23
7 28 24
812 25
8 45 26
9 07 27
9 24 28
9 39 29
9 50 30
31

I

1h czasu
środk . -europ .

~

Fazy

Księżyca

wa rs zawal

d

l

wsch. / zach. l

Pierwsza kwadra

hm l
o
hm / hml
12 26- 1.3 23 27 10 Ol

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra

o.

/

13 16- 7.8
14 07-14.0
15 02 -19.5
16 00 -23 .9
17 02 -26.9
18 05 -28.1
19 09 -27.5
2011 -25.2
21 08 -21.4
22 Ol -16.5

-

o 52
2 23
3 54
5 21
6 31
7 22
7 55
819
8 36

10 141
10 28
10 471
1115.
1154
12 54
14 10
15 36
17 Ol
18 24

Pełnia

Odległość
Księżyca

l

od Ziemi
d

Naj w.
Naj mn.

I

Srednica

tarczy

h

9 14
I 25 l

h

I 7 15
I 15 17
I 22 21
I 29 18
II 6 13

29!5
32.3

CONTENTS
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J. Cwirko-Godycki - About the planet Venus.
J. Cwirko-Godycki The path to
the Moon (2).
A. Ziętowski - Kepler's actlvity in
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ODDZIALY PTMA
l, Zakl. Fizyki AM, t. 55-91 w. 61.
Chorzów, Sląskie Planetarium 1 Obserwatorium Astr., skr. poczt. 10, te!. 301-49.
Częstochowa, Glogiera 17/24 (S. Werner).
Dąbrowa Górnicza, Okrzei 15, sekr.: czw. 19-20 (Z Piaskowska). Punkt obserwacyjny.
Frombork, Wieża Wodna, Sekr., bib!., stacja astr.: pokazy nieba codziennie 16-18
(W. Michalunio).
Gdańsk-Oliwa, Sambora 9 (J. Jablońskl). Bib!.
Gdynia, Kamienna Góra, Mickiewicza 5/4. Punkt obs., klub, bib!.
Gliwice, Strzody 2 (Biuro Proj. Przem. Węgl.), sekr.: czw., 17-19, bib!. Ruda SI.,
Obr. Wołgogradu 32, t. Zabrze 33-01 w. 155 - pokazy nieba (J. Kasza).
Jelenia Góra, Obrońców Pokoju 10. Sekr. 8-15, pok. nieba - pon. (M. Tumidalskl). Bib!. Cieplice, l Maja 126 - pok. nieba - pon. (A. Neumann).
Katowice, Szopena 8/3 (C. Janiszewski). Bib!.
Kraków, Solskiego 30/8, III p., t. 538 - 02. Klub "Kosmos", bib!. i sekr. pon. i pt.
17-21. Odczyty - pon. 18. Punkt obs. Sekcja obs. gwiazd zm. zaćm. i sekcja
instrumentalna. (Bib!. Zarz. GI. - śr. 17-20). Planetarium - KDK "Pod Baranami". Niepolomice - Sta~ja Astr. przy Szk. Podst. Nr l (dyr. K. Urbański) możliwość noclegu dla obserwatorów, członków PTMA.
Krosno n iW., Nowotki 1, I p. Bib!. Pokazy nieba (J. Winiarski).
Lublin, Nowotki 8, Collegium Physlcum UMCS p. 18 (S. Halas).
l.ódź, Traugutta 18 p. 412, t. 2.50-02. Sekr.: pon. 18-20. Bib!., punkt obs.
Nowy Sącz, Jagiellońska 50a, t. 80-52. Sekr.: pon., śr. 16-20. Bib!.
Olsztyn, Dąbrowszczaków 17/6 (Z. Grzeslak).
Opole, Strzelców Bytomskich, WDK p. 45. Bib!., sekr.: 16-18; MDK taras - Stacja
Astr. - pokazy nieba: wt. l pt. od zmierzchu do 21.
Ostrowiec Swiętokrzyski, Al. l Maja, II p., ZDK (J. Ulanowicz). Bib!.
Oświęcim, Jagielly 12. Bib!. Pokazy nieba Młyńska 7 (T. Szufa).
Poznań, Stary Rynek 9'10. Sekr.: wt., czw. 17-19. Bib!., 2 punkty obs. Sekcja obs.
obioków srebrzystych i zórz polarnych.
Radom, Zeromskiego 75 p. 224.
Szczecin, Al. Piastów 19, p. 206, Katedra Fizyki Politechniki, t. 470-91 w. 276. Bib!.
Szczecinel<, Kościuszki 10/3, t. 25-86. Stacja Astr. (A. Giedrys). Bib!.
Toruń, Kopernika 42, t. 23-48. Sekr., bib!.: pon., śr. 18-20. "Wieczory astronomiczne": pn. 18.
Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Sekr.: pon. śr., pt. 18-21. Bib!.: śr . .,Wieczory
astronomiczne": pt. 19.30. Sekcjt' obserwacyjne: gwiazd zmiennych niercgularnych. Sztucznych Satelitów Ziemi, meteorytyki. Sekcja instrumentalna.
Wrocław, Wzgórze Partyzantów, Piotra Skargi 18a, t. 347-32. Sekr.: 9-11, 18-19.
Sta~ja Astr., bib!., klub. Planetarium. Sekcja obserwatorów Słońca.
Białystok, Ki!ińskiego

Rada Redakcyjna: s. Piotrowski (przewodn.), L. Cichowicz, R. Janiczek, J. Mergentaler, K. Rudnicki, E. Rybka, W. zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler, (red. nacz.),
K. Ziółkowski (sekr. red.), J. Piaseoka (red. techn.), M. Bielicki, T. Jarzębowski,
J. Kubl.kowsk!, J. Masłowski, J. Mietelsk!, M. Pańków, A. Piaskowski, S. Ruclński,
K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak. A. Wo"<zczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Wydawca: Polslde Towarzystwo Milośników Astronomjj, Zarząd Główny,
Kraków, Solsldego 30/8, telefon: 528-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227. Warunki prenumeraty: roczna - 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki 60 zł, l egz. - 6 z!.
Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l Nakład 3000 egz. R-51

zam. 2359 67

Drugi co do wielkości teleskop w Połsce ((/) 50 cm), własność Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zainstalowany na forcie Skala.
Czwarta strona okładki: Obszar poludnlowego bieguna Księżyca na zdjęciu otrzymanym 11 maja 1967 r. przez sondę Lunar-Orbtter-4. U dołu po prawej stronie Widoczny
jest kra ter Hale.
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ . U RZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-WA S. 11. 66).

SPIS TRESCI
George O. Abell - Struktura wszechświata.

Kronika : Wenus-4 odsłania tajemnice
planety Rezultaty naukowe
lotu aparatu Wenus-4 - Upadek meteorytu czy u derzenie komety?
Konfer en cje i zjazdy: Konferencja
przedstawicieli planetariów i towarzystw popularyzujących astronomię
w krajach Obozu Socjalistycznego.
Kalendarzyk astronomiczny.
białej

ILUSTRACJE
Obok: Srodkowa cz ęść gromady galaktyk
w g wi azdozbiorze Herkulesa. Zdjęcie S-metrowym teleskopem palomMskd.m (do artykułu G e o r g e o. A b e l l a pt. "Struktura
wszechświata" por. s. 41).
Pierwsza stron a okładki: Ziemia z odległości
3S&OO km. Tuż poniżej środka zdjGcia Ameryka Południowa, w klerunku górnej lewej
czę ś ci Ameryka Północna. Europa i Azja
znajdują się w górnej prawej części zdjęcia.
Ukł a d chmur pozwala prześledzić powstawanie burzy nad Argentyną i przejście zimnego
frontu ponad Stanami Zjednoczonymi. Zdję
cie dokonane przez satelitę ATS-3 w dniu
10 listopada 1967 r.
Trzecia strona okładki: Gromada galaktyk
w gwia zdozbiorze Korony Pólnocnej. Zdję
cie s-metrowym teleskopem palomarskim
(p. str. 41).
Czwarta strona okładki: Galaktyka spiralna
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy
(NGC 3031, Messier 81). Zdjęcie S-metrowym
teleskopem palomarsklm.

W dniu 10 stycznia br.,
po 66-godzinnym zgodnym
z planowanym locie, wylą
dowal na Księżycu - w pobliżu
krateru Tycho
amerykański aparat kosmiczny Surveyor-7. Jest to
ostatni z serii "Mierniczych", których zadaniem
było przeprowadzenie badania gruntu na powierzchni naszego Satelity, szcze~
gótnie w tych miejscach,
gdzie przewiduje się lądo
wanie pojazdu załogowego.
Aparat rozpoczął natychmiast
po
wylądowaniu
przesyłanie na Ziemię wyników obserwacji i zdjęć.
Z pierwszych komunikatów
wynika,
że
uszkodzeniu
uległo jedno z urządzeń do
pobierania próbek gruntu.
W artykule pt. Struktura
Wszechświata przedstawiony jest współczesny pogląd
na budowę wszechświata,
na zmiany jakie w nim zachodziły,

zachodzą

i

zajść

mogą,

na jego ekspansję.
Autorem jego jest jeden
z tych, którzy ten pogląd
swymi pracami kształtują,
wybitny astronom amerykański, profesor GEORGE
O. ABELL z Los Angeles.
Do artykułu tego dołączone
są ilustracje na okładce.

CZYTELNIKU!
KAŻDĄ KSIĄŻKĘ ASTRONOMICZNĄ,
dostępną

na rynku księgarskim, możesz otrzymać w krótkim czasie, bez względu na miejsce zamieszkania, za naszym pośrednic
twem. Polecamy Ci książki omawiane w "Nowościach Wydaw."

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
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GEORGE O. ABELL -

Los Angeles

STRUKTURA WSZECHSWIATA 1)

Jeszcze kilkaset lat temu uważano, że Ziemia jest bardzo szczególnym miejscem. Po pracach Kopernika, Galileusza, Tychona Brahe, Kepiera i Newtona nasze poglądy na wszechświat
stopniowo zmieniały się i dziś już nie uważamy Ziemi za to
jakieś bardzo szczególne miejsce, za jakiś środek wszechświata.
Kilkaset lat temu zmieniono pogląd i uznano, że środkiem
wszechświata nie jest Ziemia, lecz Słońce. Słońce jest zwykłą,
pospolitą jak my to mówimy w Ameryce - "ogrodową" odmianą gwiazdy. Widoczna powierzchnia Słońca, którą nazywamy fotosferą, ma średnicę około półtora miliona kilometrów.
Jednak to nie jest granicą Słońca. Rozpościera się ono daleko
w przestrzeń ponad widzialną powierzchnię. Tyle, że pozostałe
części są zwykle niewidoczne. Gdy patrzymy w kierunku Słoń
ca, patrzymy poprzez zewnętrzne, przezroczyste warstwy gazów
ku środkowi, ku gazom coraz bardziej gęstym. Widoczna powierzchnia Słońca, to właśnie ta warstwa, gdzie gazy stają się
nieprzezroczyste. Na Słońcu widz~my tElli: ciemniejsze plamy,
które są burzami na Słońcu. Nazywamy je plamami słonecz
nymi, ale nie będziemy o nich mówić dzisiejszego wieczora,
choćby dlatego, że mało o nich wiemy. Na przykład nie wiemy,
co powoduje ich powstawanie. Zresztą - to nie moja dziedzina.
Natomiast ważne jest dla nas, że w głębokim wnętrzu Słońca
temperatura osiąga miliony stopni. Zachodzi tam jądrowa przemiana wodoru w hel.
Każdej sekundy na Słońcu około 600 milionów ton wodoru
przemienia się w hel, a ta przemiana powoduje unicestwienie
około 4 milionów ton materii. Taka ilość materii jest zamieniana w energię. W taki to sposób Słońce uzyskuje energię,
co - jak wiemy - umożliwia nam życie na Ziemi. Słońce jest
tak masywne, że mogło świecić w ten sposób przez przynajmniej 5 miliardów lat w przeszłości i może świecić - mamy
nadzie ję- przynaj mniej przez dalsze 5 miliardów lat. A przecież Słońce jest tylko jedną z niezliczonych gwiazd, jakie widzimy gdy patrzymy naszymi teleskopami w Drogę Mleczną.
1
) Odczyt popularno-naukowy wygłoszony w Sali Kopernika Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego dnia 13 września 1967 r.
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Na jednej jedynej fotografii teleskopowej jakiegoś obszaru
Drogi Mlecznej widzimy setki tysięcy obrazów gwiazd. Na takich fotografiach gwiazdy wydają się być ciasno upakowane,
ale w rzeczywistości są tak bardzo odległe od siebie, że światło
potrzebuje lat aby przebiec od jednej gwiazdy do drugiej. Naprzykład gwiazda najbliższa Słońca jest tak od niego oddalona,
że światło potrzebuje 5 lat aby przybyć z niej do nas, a potrzebuje setek albo tysięcy lat aby przybyć do nas od większo
ści gwiazd widocznych na takich fotografiach.
Gwiazdy widoczne są na fotografiach jako słabe punkciki
świetlne, ponieważ są niezmiernie oddalone. W rzeczywistości
większość z obserwowanych gwiazd wysyła więcej światła
w ciągu sekundy niż nasze Słońce. Gdyby tak nie było, te
gwiazdy byłyby zbyt słabe aby być widzialne z Ziemi. I one
również świecą zużywając energię jądrową, jak to czyni Słońce.
Oprócz gwiazd widzimy również na fotografiach gromady gwiezdne, zgrupowania gwiazd tu i tam, jak i wielkie ciemne obszary gdzie wydaje się być mało gwiazd. Ale te ciemne obszary,
jak to - jestem pewien - większość z państwa wie, są tak
zwanymi ciemnymi mgławicami, wielkimi chmurami pyłu
w przestrzeni pomiędzy gwiazdami, zasłaniającymi wiele gwiazd
leżących poza nimi. Oprócz chmur pyłu istnieją też wielkie
chmury międzygwiazdowego gazu.
Dopiero w tym wieku, od roku 1920 stało się jasne, że Słońce
jest bardzo odległe od środka wszechświata. W istocie Słońce
zajmuje zupełnie ekscentryczne położenie w wielkim systemie
gwiazd, który nazywamy naszą Galaktyką. Galaktyka ma
kształt kręgu, czy dysku. Położenie Słońca wypada właśnie
mniej więcej w połowie odległości od środka do krawędzi. Gdy
patrzymy z wnętrza tego kręgu wzdłuż jego płaszczyzny, oglą
damy tam tyle gwiazd rzutujących się na linię naszego widzenia, że je widzimy jako Drogę Mleczną. Ten cały krąg gwiezdny
zwany Galaktyką jest tak wielki, że światło potrzebuje około
stu tysięcy lat aby go przebyć. Mówimy, że jego średnica wynosi sto tysięcy lat świetlnych. Gwiazdy są najgęściej rozmieszczone w centralnej części, którą nazywamy jądrem. W pła
szczyźnie dysku znajdujemy chmury materii pomiędzy gwiazdami. Ta właśnie międzygwiazdowa materia, chmury pyłu
i gazu wyznaczają spiralne ramiona Galaktyki, gdzie do dziś
powstają młode gwiazdy. Niektóre z nowopowstałych gwiazd
są niezmiernie jasne. Te z nich, które są tysiące razy jaśniejsze
od Słońca wypalają się w ciągu paru milionów lat. Więc możemy je widzieć tylko w ramionach spiralnych, gdzie jest ma-
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teria międzygwiazdowa i gdzie mogą się stale formować świeże
takie gwiazdy. Gdybyśmy byli obserwatorami znajdującymi się
daleko w przestrzeni poza naszą Galaktyką, przypatrując się
jej widzielibyśmy głównie te bardzo jasne gwiazdy w ramionach spiralnych.
W Galaktyce istnieje też wiele gromad gwiazd. Niektóre
z gromad liczące bardzo wiele gwiazd otaczają galaktykę wokoło. To są tak zwane kuliste gromady gwiazd. Cała Galaktyka
zawiera około stu miliardów gwiazd mniej lub więcej podobnych do Słońca. Weźmy na chwilę pod uwagę jedną z tych
wielkich kulistych gromad gwiazd, jedną z około setki rozmieszczonych wokół naszej Galaktyki dobrze znaną miłośnikom
astronomii gromadę Messier 13 w Herkulesie. Ta gromada zawiera około stu tysięcy gwiazd i uważa się, że jest bardzo stara.
Prawdopodobnie ma 10 miliardów lat. Najjaśniejsze gwiazdy
w tej gromadzie są bardzo dużymi czerwonymi olbrzymami.
Wierzymy dziś, że gwiazdy podobne do Słońca kiedyś w trakcie ewolucji będą zwiększać rozmiary i staną się ogromnymi
czerwonymi olbrzymami podobnymi do największych gwiazd,
jakie znajdujemy w tej gromadzie. Słońce będzie wtedy tysiące
razy większe niż jest dzisiaj. W toku dalszej ewolucji gwiazdy
będą musiały zużyć zapas jądrowego paliwa. Takie gwiazdy
umrą. Sądzimy, że staną się wtedy białymi karłami. Przykła
dem białego karła jest prawie niewidoczny towarzysz Syriusza.
Hinduski astrofizyk Chandrasekhar wykazał kilka lat temu,
że jeśli pierwotnie gwiazda byłaby znacznie masywniejsza od
naszego Słońca, nie mogłaby się stać białym karłem. Dlatego
sądzimy, że gwiazdy, które pierwotnie są zbyt masywne, to
znaczy, które mają zbyt wiele materii aby stać się białymi karłami, muszą w jakiś sposób pozbyć się części swojej masy. Rzeczywiście znamy przykłady gwiazd, które wyrzucają materiał
spowrotem w przestrzeń, uzupełniając w ten sposób między
gwiazdowy ośrodek pewną częścią materii, z której pierwotnie
zostały utworzone. Taką jest na przykład dobrze znana gwiazda centralna mgławicy pierścieniowej w gwiazdozbiorze Liry.
Około 20 tysięcy lat temu ta gwiazda wyrzuciła ogromną powłokę gazu ważącą około 50 tysięcy razy tyle co nasze Słońce
i ta otoczka gazu powoli ekspanduje w przestrzeń. Jest to jedna
z około tysiąca znanych mgławic planetarnych. Trzeba dodać,
że mgławice planetarne nie mają żadnego związku z planetami.
W rzeczywistości taka otoczka gazu jest tysiące razy większa
od całego naszego Układu Słonecznego. Ale i takie rozmiary są
małe w porównaniu z odległością pomiędzy gwiazdami.

.
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Czasem gwiazdy wyrzucają materię wybuchowo. Mniej wię
cej w połowie XI wieku Chińczycy zanotowali gwiazdę, która
była tak jasna, że było ją widać w jasnym świetle dziennym.
Dziś widzimy w tej części nieba chaotyczną, ekspandującą masę gazu, którą nazywamy Mgławicą Krabowatą. Mgławica Krabowata wysyła nie tylko światło, ale i bardzo silne fale radiowe. Astronom radziecki Szkłowski był pierwszym, który zasugerował, że część światła i fal radiowych z tego obiektu pochodzi od elektronów poruszających się w polu magnetycznym
z bardzo dużymi prędkościami. Jednym z poważniejszych problemów współczesnej astronomii jest wyjaśnić skąd pochodzi
to ogromne pole magnetyczne i skąd te elektrony poruszające
się po spiralach uzyskały tyle energii. Czasem w okolicy, gdzie
przed wieloma tysiącami lat wybuchła jakaś gwiazda widzimy
dziś tylko cienkie włókno mas gazu, które pierwotnie musiały
być z niej wyrzucone. Dziś sądzimy, że co kilkaset lat może
wybuchnąć w ten sposób jedna gwiaz?a w naszej Galaktyce
i stać się wystarczająco jasna aby przewyższyć blaskiem miliony czy nawet dziesiątki milionów innych gwiazd. Nazywamy
to supernową.
A więc widzimy, że w wielkiej Galaktyce, której częścią jest
Słońce mamy nie tylko 100 miliardów gwiazd oraz wielkie
obłoki gazu i pyłu zwane mgławicami, lecz również procesy
powstawania gwiazd, procesy starzenia się gwiazd, procesy
ewolucji w miarę zużywania jądrowego paliwa i wreszcie proces umierania gwiazd, gdy stają się one białymi karłami, a niektóre z nich wyrzucają przy tym chmury gazu spowrotem
w przestrzeń międzygwiazdową. To wszystko dzieje się w naszej Galaktyce.

*

*

*

Do roku 1920 większość astronomów wierzyła, że nasza Galaktyka była całym wszechświatem. Uświadomijmy sobie, że
ten wszechświat był wielki. Najpierw, tysiące lat temu czło
wiek myślał, że Ziemia jest środkiem wszechświata. Potem
stopniowo dowiedział się, że Ziemia jest małą bryłką okrążającą
Słońce wraz z innymi małymi bryłkami. Potem spostrzegł, że
Słońce jest w rzeczywistości jedną z miliardów gwiazd, które
tworzą naszą Galaktykę, a Galaktyka jest tak wielka, że świa
tło potrzebuje setek tysięcy lat, aby przebyć z jednej strony
na drugą.
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Ale filozof I m m a n u e l K a n t uprzedził astronomów
już w r. 1755 wysunął śmiały pomysł, że mogą również
istnieć inne podobne galaktyki daleko poza naszą własną.
W XVIII wieku astronomowie, którzy zaczęli przeglądać niebo
przy pomocy pierwszych wielkich teleskopów wykryli tysiące
słabych plamek świetlnych nazywanych przez nich mgławi
cami ponieważ były podobne do innych mgławic . Jeden z tych
obłoczków światła może być widziany gołym okiem na półkuli
północnej. To jest słynny, rozmyty kłaczek światła w gwiazdozbiorze Andromedy. Najsłynniejszymi z tych astronomów byli
W i l l i a m H e r s c h e l i jego syn J o h n H e r s c h e l,
którzy skompletowali katalog około 5 tysięcy obiektów nie wyglądających jak gwiazdy, lecz jak mgliste plamki. Istotnym
pytaniem stało się czym są te słabe plamki światła. W XIX ~ie
ku i pomiędzy rokiem 1900 a 1920 niektórzy astronomowie są
dzili, że te plamki mogą być inymi galaktykami, albo inaczej,
jak je wtedy nazywano, "wszechświatami-wyspami" o których
ongiś spekulował Kant. Inni dowodzili, że to muszą być bliskie
obiekty pomiędzy gwiazdami naszej własnej Galaktyki i że
nasza Galaktyka jest w rzeczywistości całym wszechświatem.
Debata stała się bardzo zażarta około roku 1920.
Przyjrzyjmy się na przykład mgławicy w Wielkiej Niedźwie
dzicy (por. fotografia na 4 str. okładki) jak się przedstawia
sfotografowana przez wielkie teleskopy. Jeśli to byłaby inna
galaktyka podobna do naszej, można sobie wyobrazić, że jest
uformowana na kształt kręgu lecz zwróconego nieco ukosem do
nas. Na fotografii można zauważyć jasne jądro gwiazdowe
w środku i międzygwiazdowe chmury pyłu i gazu tworzące
ramiona spiralne tej galaktyki. Pojedyncze, jasne punkty
światła są gwiazdami należącymi do naszej Galaktyki i my
wyglądamy poprzez nie patrząc na tamtą galaktykę tak, jakbyśmy wyglądali poprzez krople deszczu na oknie na inny dom
stojący po przeciwnej stronie ulicy. Tak można to opisać. Ale
czy taki opis jest słuszny? Czy to jest inna galaktyka, jak to
opisaliśmy, czy też chmura materii pomiędzy gwiazdami naszej Galaktyki?
Należy zauważyć, że oprócz jasnych punktów rozrzuconych
po całej fotografii można też widzieć inne, związane ze strukturą mgławicy. Teleskop wykazuje niektóre z nich jako rzeczywiste obrazy gwiazd. Wiemy jak jasne jest Słońce i może
my obliczyć jak słabe by nam się wydawało gdyby było w innej, danej odległości. Albo przeciwnie, możemy obliczyć jak
odległe musiałoby być Słońce, aby wydawało się nam równie
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słabe jak jakieś obserwowane gwiazdy. Tak więc astronomowie zmierzyli światło przychodzące od gwiazd w pewnej mgła
wicy spiralnej i obliczyli jak daleko ona powinna się znajdować, jeśli te gwiazdy w rzeczywistości wysyłałyby tyle światła
co nasze Słońce. Takie rachunki pokazały, że mgławica spiralna
była wprawdzie odległa, ale znów nie tak bardzo, może o kilka
tysięcy lub kilka dziesiątek tysięcy lat światła i w każdym
razie musiałaby się znajdować wewnątrz naszej własnej Galaktyki. Dopiero w roku 1923 E d m u n d H u b b l e w Kaliforni wykazał, że gwiazdy użyte do pomiarów nie są podobne
do Słońca lecz wyjątkowo jasne. Wykrył to zauważywszy, że
niektóre z nich zmieniały ilość wysyłanego światła w sposób
charakterystyczny dla gwiazd zmiennych zwanych cefeidami.
Cefeidy są nadolbrzymami tysiące razy jaśniejszymi niż Słoń
ce i fakt, że są ledwie widoczne w tej mgławicy dowodzi, że to
w rzeczywistości jest odrębna galaktyka leżąca daleko poza
gwiazdami naszej własnej Galaktyki. W podobny sposób Hubble i inni pokazali, że wszystkie inne plamki światła które
wyglądają jak spirale były również galaktykami jak nasza
własna, wyspami-wszechświatami tak, jak to spekulował Kant
w roku 1755.
Nie wszystkie galakt)'lki są płaskie jak koła, niektóre są kuliste lub sferoidalne, albo posiadają kształty nieregularne.
A więc teraz nasze poglądy na wszechświat zmieniły się
znowu. Galaktyka już nie pozostała centrum, ale znaleźliśmy,
że wszechświat jest wypełniony galaktykami zupełnie porównywalnymi z naszą własną. A więc skala wszechświata znów
się zwiększyła. I w rzeczywistości na fotografiach wykonanych
przez wielkie teleskopy skierowane daleko od Drogi Mlecznej
możemy widzieć znacznie więcej słabych galaktyk tła niż
gwiazd należących do naszej Galaktyki.
Niespełna 60 lat temu Hubble chciał wiedzieć jak daleko
w przestrzeni ciągną się galaktyki i jak ich jest dużo. Flanował prześledzić wielkimi teleskopami w Obserwatorium na
Górze Wilsona w Południowej Kaliforni tyle nieba, ile mógł.
Ale na sfotografowanie całego nieba wielkimi teleskopami klasycznego typu trzeba by 10 do 20 tysięcy lat. Hubble nie miał
nadziei żyć tak długo. Dlatego ograniczył się do fotografowania
wielu małych obszarów, obszarów próbnych. W każdym sfotografowanym polu nieba liczył dostrzegalne obrazy galaktyk.
Nie mógł dojrzeć żadnych galaktyk poprzez chmury pyłu
w Drodze Mlecznej. Ale zdala od Drogi Mlecznej widział galaktyki wszędzie i to tak daleko, jak tylko pozwalały sięgnąć tele-

URANIA

40

skopy. Stąd Hubble wyciągnął wniosek, że z dokładnością do
obserwacji jakie mógł wykonać, przestrzeń jest wypełniona
mniej więcej równomiernie galaktykami. Wszystkie są bardzo
od siebie odległe, ale w każdej części wszechświata można było
znaleźć galaktyki podobne do naszej i do galaktyk sąsiednich.
To dało pobudkę do powzięcia idei znanej dziś jako zasada
kosmologiczna, która opiewa że ta część wszechświata, którą
możemy obserwować wokół nas, jest mniej lub więcej reprezentatywna dla całego wszechświata.
Lecz Hubble znalazł i coś więcej. Znalazł, że na małą skalę
istnieje tendencja galaktyk do grupowania się razem w gromady galaktyk. Do chwili śmierci Hubbla odkryto tylko kilkadziesiąt indywidualnych gromad galaktyk. Ale później z pomocą wielkiego teleskopu w masywie górskim Falomaru jak
również w Obserwatorium Licka przebadaliśmy całe niebo
i znaleźliśmy, że istnieją tysiące gromad galaktyk. Dziś wielu
astronomów wierzy, że wszystkie galaktyki albo należą aktualnie do gromad, albo przynajmniej powstały w gromadach.
Wiemy obecnie, że również nasza Galaktyka jest członkiem
małej gromady składającej się z 17 galaktyk. Ta gromada ma
średnicę około 3 milionów lat światła. Nazywamy ją naszą
Grupą Lokalną (rys. 1) .
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W odległościach większych niż kilka milionów lat światła,
powiedzmy dalej niż 30 milionów lat świetlnych, jest już trudno
dostrzec twory podobne do Grupy Lokalnej i prawie jedynymi
gromadami, które znamy, są bardzo bogate, z których każda
zawiera bardzo wiele członków. Dlatego w małych odległo
ściach znamy dużo gromad małych i mało dużych, a w dalekich obszarach tylko gigantyczne gromady galaktyk.
Na fotografii (na 2 str. okładki) jest pokazana gromada galaktyk w Herkulesie. Ta gromada jest odległa mniej więcej
o sześćset, czy osiemset milionów lat świetlnych. Inna fotografia (na 3 str. okładki) pokazuje gromadę w gwiazdozbiorze
Korony Północnej. Jest to jedna z najbardziej bogatych gromad, jakie znamy. W całości zawiera ona przynajmniej wiele
tysięcy członków-galaktyk. Duże, jasne punkty są gwiazdami
przedpola, które wyglądają w teleskopie bardzo jasno, ponieważ są bardzo bliskie. Ale większość obiektów na tej fotografii
to galaktyki należące do tej wielkiej gromady. Gromada ma
średnicę około 10 milionów lat światła lub nieco większą. Galaktyki w tej gromadzie, które są ledwo widoczne na fotografii,
są porównywalne z naszą Galaktyką, o której myślano, że jest
całym wszechświatem aż do roku mniej więcej 1924.
Jednym z programów badawczych opartym na przeglądzie
nieba wielkim szmitowskim teleskopem 2 ) Obserwatorium Palomarskiego (Palomar Sky Survey) było przebadanie bogatych
gromad galaktyk i próba stwierdzenia, jak one są ro~mieszczo
ne w przestr7eni. Pracowałem nad tym programem i skatalogowałem około 3 tysięcy gromad galaktyk, przy czym tylko
bardzo bogate gromady, zawierające wiele galaktyk każda, zostały włączone do mojego katalogu. Na rys. 2 przedstawiona
jest mapa pokazująca rozmieszczenie tych bogatych gromad,
które zostały odkryte na palomarskim przeglądzie nieba. Podobnie jak Hubble galaktyk, tak ja nie mogłem znaleźć żadnych
gromad, gdy przeglądałem obszary Drogi Mlecznej (środkowy
pas rysunku). Obszar nieba zakreślony ciągłą linią z lewej
strony rysunku jest zbyt wysunięty na południe aby go widzieć z Obserwatorium Palomarskiego. Każdy znaczek na rysunku przedstawia bardzo bogatą gromadę galaktyk: duże symbole, to gromady bliskie, małe - gromady odległe.
2) Teleskopy tzw. szmitowskie, wprowadzone do astronomii w ostatnich dziesiątkach lat, pozwalają fotografować jednocześnie duże obszary
nieba o rozmiarach kilkudziesięiu stopni kwadratowych, natomiast teleskopy dawniejsze (klasycznej konstrukcji) miały pole widzenia o powierzchni rzędu kilku setnych stounia kwadratowego (uwaga tłumacza).
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Dało się zauważyć kilka rzeczy w ·rozmieszczeniu tych bogatych gromad: Po pierwsze znaleźliśmy, podobnie jak Hubble,
że gromady ciągną się tak daleko, jak daleko możemy je widzieć i że w wielkiej skali przestrzeń wydaje się, przynajmniej
z taką dokładnością z jaką możemy o tym mówić, zapełniona
nimi mniej więcej jednorodnie. Inymi słowy - wydaje się, że
potwierdziliśmy zasadą kosmologiczną. Z drugiej strony znaleźliśmy i inny fakt, a mianowicie, że na małą skalę gromady
same wydają się zagęszczać razem w małych regionach, które
niektórzy astronomowie nazywają gromadami gromad galaktyk. Na mapie możemy dojrzeć niektóre z regionów, gdzie gromady się grupują blisko siebie.
Tak więc dowiedzieliśmy się czegoś o strukturze wszechświata w wielkiej skali. Jest on wypełniony gromadami galaktyk, które zapewne są fundamentalnymi kondensacjami materii w przestrzeni. W wielkiej skali wszechświat przedstawia
się jako jednorodny. Ale na skalę lokalną nawet gromady galaktyk wydają się tworzyć niewielkie zagęszczenia gromad.
Właściwie nie tak znowu niewielkie, ponieważ taka pojedyncza
gromada ma około 150 milionów lat światlnych średnicy.

*

*

*

Ale chcielibyśmy się dowiedzieć innej rzeczy, a mianow1c1e
jak wszechświat się zmienia, jaki jest ruch jego elementów.
Galaktyki i gromady galaktyk są tak odległe, że nie możemy
mieć nadziei dostrzec ich przesunięć na niebie nawet w ciągu
setek lat. Ale możemy analizować z pomocą spektrografu
światło od nich przychodzące. I możemy z pomocą spektrografu
stwierdzić, czy poruszają się one ku nam czy od nas. Pierwsze
badania tego typu przeprowadził w roku 1912 Slipher jeszcze
zanim mgławice spiralne zostały rozpoznane jako galaktyki.
W latach dwudziestych H u b b l e i H u m a s o n w Obserwatorium Góry Wilsona kontynuowali badania ruchu galaktyk
ku nam lub od nas z pomocą ich widm. Ta praca jest prowadzona do dnia dzisiejszego przez innych.
Jest znaną rzeczą, że większość galaktyk oddala się od nas.
Czasem ta prędkość oddalania się osiąga aż 40% prędkości
światła. Wyjaśnijmy, co znaczy ten ruch galaktyk od nas.
Hubble i Humason odkryli, że jeśli sporządzić wykres pręd
kości galaktyk względem ich odległości, to widać, że galaktyki
dalsze poruszają się szybciej, przy czym prędkość jest proporcjonalna do odległości. Najbardziej odległe obiekty dotąd ob-
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Rys. 2. Rozmieszczenie na niebie gromad galaktyk
lom odpowiadają odleglejsze gromady.
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serwowane, mianowicie najodleglejsze gromady galaktyk mają
prędkość około połowy prędkości światła. A w ciągu ostatnich
siedmiu, czy może ostatnich pięciu lat odkryliśmy obiekty
zwane kwasarami, które oddalają się nawet szybciej. Wprawdzie nie wiemy jak są oddalone, ale w każdym razie, jeśli
większość astronomów się nie myli, muszq być niezmiernie dalekie, znacznie bardziej niż znane gromady galaktyk. To znaczy, że wszechświat ekspanduje.
Wyobraźmy sobie wielki świeżo wyrobiony placek ciasta
pełen rodzynków. Ciasto ma za dużo drożdży, a więc rośnie,
staje się coraz większe, a wszystkie rodzynki - coraz bardziej
oddalone. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy mikrobami siedzący
mi na jednym z tych rodzynków w dowolnym miejscu placka.
Jeśli teraz zmierzymy prędkość innych rodzynków względem
nas, stwierdzimy, że oddalają się z prędkością proporcjonalną
do ich odległości, tak samo jak Hubble i Humason stwierdzili
dla galaktyk. Wielu ludzi, wielu astronomów myślało, że to
bardzo dziwne, żeby wszechświat się rozszerzał. Niepokoiło to,
że galaktyki mają się oddalać z prędkością wielu tysięcy kilometrów na sekundę. Ale inni uczeni, w szczególności E i ns t e i n, byli zachwyceni tym odkryciem, ponieważ teoria
względności Einsteina przewiduje, że grawitacja we wszechświecie powinna powodować kontrakcję wszechświata, powinna
powodować, że materia pospada na siebie razem. I Einstein
był żmuszony wprowadzić dodatkową siłę w swoje równania
pola aby zapobiec zapadnięciu się wszechświata. Wielu uważało, że było to słabym punktem teorii względności, że ta dodatkowa siła musiała być wprowadzona. A rozszerzanie
wszechświata czyni to niepotrzebnym.
Jeśli rzucice wysoko piłkę, spadnie z powrotem. Ale jeśli
byście ją rzucili wystarczająco prędko, opuściłaby Ziemię
i ciągle się oddalała, mimo, że grawitacja Ziemi stale ją będzie
przyciągała. Możemy na przykład wystrzelić z Ziemi rakietę.
Grawitacja ziemska działa na rakietę stale, lecz rakieta wystrzelona dość szybko będzie się
oddalać nieograniczenie.
Przedstawmy
rozmiary
wszechświata na wykresie jak
następuje (patrz rys. 3). Niech t
oznacza czas, a r rozmiary. Nie

t.

'

Rys 3. Schemat rozszerzania
t,

wszechświata.
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chodzi nam o jakieś absolutne rozmiary wszechświata. Omówimy sprawę tylko jakościowo. Galaktyki oddalają się od siebie, więc wszechświat rośnie. Moment czasu t 1 na wykresie
oznacza teraźniejszość. W teraźniejszości obserwujemy, że rozmiary wszechświata się zwiększają. Jeśli grawitacja przyciąga
ku sobie poszczególne galaktyki tempo zwiększania się tych
rozmiarów musi maleć. Podobnie zwalnia biegu rakieta oddalająca się od Ziemi w polu jej grawitacji. Rozumując w ten
sposób widzimy, że w przeszłości ekspansja musiała być szybsza. Więc wszechświat zwiększa ~ozmiary, ale coraz to wolniej. Niech punkt t 0 na rysunku oznacza chwilę początku tej
ekspansji. W tej chwili cała materia musiała być bardzo ciasno upakowana razem. W tej początkowej chwili zaszło coś, co
widu zwie wielkim zrywem (big bang). Mogło to zajść jakieś
miliardy lat temu.
Jeśli
wystrzelimy rakietę z szybkością mmeJszą niż
llkm/sek, rakieta spadnie spowrotem na ziemię. Podobnie i tu
może być tak, że kiedyś ekspansja ustanie i galaktyki znów
spadną nawzajem na siebie (krzywa przerywana na wykresie).
Co się stanie poza końcowym punktem t 2 , tego nie wiemy. Ale
jeśli rakieta uzyskała szybkość większą niż 11 km/sek, ucieknie
z Ziemi mimo, że grawitacja Ziemi stale ją przyciąga. Podobnie jeśli ekspansja wszechświata jest wystarczająco szybka,
może trwać wiecznie. Aby wiedzieć, czy ekspansja wszechświata jest wystarczająco szybka musimy znać średnią gęstość
materii we wszechświecie w chwili obecnej. Nie znamy dotąd
tej wartości z wystarczającą dokładnością i niektórzy sądzą,
że wszechświat będzie ekspandować wiecznie, inni myślą, że
się zapadnie. Spodziewamy się, że w ciągu kilku lat możemy
już znać odpowiedź na to pytanie.
Przed kilku laty została wysunięta przez angielskich kosmologów B o n d i 'e g o, H o y l e 'a, W h i t e 'a, jak również
G o l d a inna teoria wszechświata. Sugerowali oni, że - być
może, w miarę rozszerzania się wszechświata nowa materia
jest tworzona z niczego, aby zająć miejsce pustki i że gęstość
materii we wszechświecie pozostaje ta sama po wszystkie
czasy. Ich teoria została nazwana teorią "ciągłego stwarzania"
albo "stanu stacjonarnego" ponieważ nic się tam nie zmienia.
Je żeli wszechświat rzeczywiście tak by wyglądał, trwałby
w wiecznej ekspansji. Wielu podobał się "stan stacjonarny",
ponieważ jest to dość wygodne filozoficznie, że nic się nigdy
nie zmienia. Ale dziś rozporządzamy nowymi danymi obserwacyjnymi, nowym odkryciem, które - jak sądzimy - dowodzi,
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że teoria "stanu stacjonarnego" jest błędna. Rzecz ma się następująco. Jeśli w przeszłości zaszedł "wielki zryw", należa
łoby oczek1wać wielkiej ilości promieniowania, która wówczas
została wyprodukowana. Wszechświat wyglądał, jak niezmiernie gorąca raca, Ale w miarę ekspansji wszechświata, to promieniowanie ekspanduje wraz z nim i ochładza się. Kilka lat
temu przewidziano, że to promieniowanie dziś powinno wyglą
dać jak promieniowanie bardzo zimnego ciała i powinno być

widoczne we wszystkich kierunkach przestrzeni, ale posiada
tak mało energii, że moglibyśmy je wykryć tylko radioteleskopami. Mniej więcej trzy lata temu takie słabe promieniowanie
zostało rzeczywiście wykryte po raz pierwszy, a następnie
potwierdzone przez kilka innych obserwacji. Przedstawia się
ono jak promieniowanie ciała o temperaturze tylko o 3 stopnie
wyższej od zera absolutnego. Jeśli interpretacja jest słuszna, to
patrzymy radioteleskopami na "popioły" eksplozji, "wielkiego
zrywu". Wydaje się więc, że coraz więcej wiemy o ewolucji
i początku wszechświata.
Pamiętamy, że

*

*

*

kilkaset lat temu Ziemia była uważana za
bardzo specjalne miejsce we wszechświecie. I jest ona w istocie
bardzo specjalnym miejscem. Wyobraźmy sobie, że możemy odbyć podróż wyimaginowaną rakietą i że rozpoczynamy ją
z bardzo typowego miejsca wszechświata. Oto co byśmy widzieli: Pusta przestrzeń z wyjątkiem kilku wątłych, rozrzuconych plamek świetlnych- odległych galnktyk. Gdybyśmy byli
ciekawi, skierowalibyśmy naszą wyimaginowaną rakietę ku jednej z tych małych plamek świetlnych i wędrowalibyśmy ku
niej z prędkością światła. Po wielu milionach lat spostrzeglibyśmy, że ta mała plamka jest potężnym morzem światła. Stale
ciekawi, skierowalibyśmy rakietę prosto do wnętrza tej masy
światła. Ale nawet po upływie kilkudziesięciu tysięcy lat od
chwili, gdy znaleźliśmy się w jej wnętrzu, stale jesteśmy w pustej przestrzeni, tyle, że teraz jesteśmy otoczeni zewsząd punktami światła- gwiazdami. Wybieramy potem jeden taki punkt
świetlny i podróżując ku niemu z prędkością światła po jakichś 250 dalszych latach widzimy go jako potężną kulę gazu
promieniującą tak silnie, że widzimy, że spaliłaby nasz statek,
gdybyśmy się bardziej zbliżyli. Więc skręcamy w bok i podróżujemy, stale z prędkością światła przez dalsze 8 minut, aby
znaleźć to bardzo specjalne miejsce we wszechświecie naszą
Ziemię.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI ')

Pyt.: W czasie odczytu pokazane było kilka barwnych przegazowych. Skąd biorą się różne barwy w róż
nych częściach tych mgławic?
Odp.: Składa się na to kilka przyczyn. Atomy świecące
w mgławicy są zjonizowane. Nazywamy je jonami. Świecą
chwytając elektrony. Bliżej gwiazdy centralnej jest więcej
ultrafioletowego promieniowania i atomy są silniej zjonizowane.
W rezultacie świecą inaczej gdy chwytają elektrony, wysyłają
inne barwy. Dalej atomy są słabiej zjonizowane i promieniowanie wysyłane w czasie chwytania elektronów ma inne dłu
gości fal. Inną, bardziej prozaiczną przyczyną jest to, że gęstsze
części mgławic bywają tak jasne, że na fotografii są przeeksponowane i kolory są wierne tylko w rzadszych częściach.
Pyt.: Wiemy o gromadach galaktyk i gromadach gromad.
Możemy sobie wyobrazić gromady jeszcze wyższych rzędów.
Czy wiemy coś o tym, lub czy możemy przynajmniej przypuścić istniene gromad tak wysokiego rzędu, by ich grawitacja
zdołała uwięzić wewnątrz promień światła i nie wypuścić go?
Odp.:Gromady drugiego rzędu nawet w przybliżeniu nie są
tak gęste, jak gromady pierwszego rzędu. Są ubogie, to znaczy
zawierają zazwyczaj tylko jakieś dziesięć, czy kilkadziesiąt gromad pierwszego rzędu. Ponadto nie mamy żadnych danych obserwacyjnych o istnieniu gromad wyższych rzędów. Tyle tylko,
że nie możemy wykluczyć możliwości ich istnienia. Ale nawet
jeżeli one istnieją, to potencjał grawitacyjny wewnątrz nich
nie byłby zbyt wielki, ponieważ potencjał grawitacyjny nie
powinien wzrastać, a przynajmniej może nie wzrastać wraz ze
stopniem gromad. Możliwość uwięzienia promieni świetlnych
zależy od wielkości potencjału grawitacyjnego, a więc od gę
stości materii. Tak gęste ciała niebieskie, jak białe karły są zaledwie w stanie nieco zwiększyć długość fal opuszczającego je
promieniowania, a uwięzienie promieni świetlnych wymagałoby
niepomiernie większych gęstości. W przypadku wielkich systemów równie 1 masa musiałaby być gigantyczna. Streszczając
można powiedzieć, że jest najprawdopodobniejsze, że jeśli
istniałyby gromady wyższych rzędów to ich masy nie są wystarczająco duże, aby uwięzić promień światła.
źroczy mgławic

3) Po odczycie prof. Abell udzielał odpowiedzi na pytania słuchaczy.
Te padające z sali pytania, w przeciwieństwie do odpowiedzi prelegenta,
przytaczamy tylko skrótami, notując główną myśl pytającego.
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Pyt.: Jak sobie

wyobrazić

rozszerzanie

się nieskończonego już

wszechświata.

Odp.: Niestety to jest temat niesłychanie trudny do poglą
dowego przedstawienia. Chyba żaden astronom nie potrafi poglądowo przedstawić ani nieskończonego wszechświata, ani tym bardziej, jak on się może rozszerzać, jeżeli już jest nieskończony. A jednak jest możliwe, że wszechświat może być
nieskończonych rozmiarów i mimo to rozszerzać się dalej. Dam
może taki przykład: Weźmy pod uwagę liczby naturalne l, ~.
3, 4, 5, ... itd. Do jak wielkich liczb można dojść w ten sposób?
Do nieskończenie wielkich. Ale możemy mieć "większą" nieskończoność: 12, 2 2 , 32 , 42 , 5 2 , ••• itd. To porównanie mało ma
wspólnego z wszechświatem. Po prostu chcę pokazać, że coś
może być nieskończone, a mimo to może jeszcze wzrosnąć do
"większej" nieskończoności. Nie można sobie tego wyobrazić,
ale obserwujemy. że wszechświat się rozszerza i matematycznie
możemy to opisać. Powiedziałbym, że celem nauk jest opisywać
jak rzeczy się zachowują, według naszych najlepszych możli
wości, budować modele, które mogą reprezentować naturę, co
nie znaczy, aby ją rzeczywiście wyjaśniać.
Pyt.: Czy więc wszechświat jest skończony, czy nie?
Odp.: Jest możliwe że wszechświat jest skończony i rozszerzający się, ale jest też możliwe, że jest nieskończony i rozszerzający się. A ponadto, być może, że niezależnie od tego, jak
wielki jest wszechświat, możemy nigdy nawet nie mieć nadziei
obserwowania więcej niż jego części, ponieważ krzywizna przestrzeni może utrudniać drogę światłu i powodować krzywiznę
jego torów względem geometrii euklidesowej. Te tory mogą
być przy tym zamknięte lub otwarte. A jeśli są zamknięte wtedy nigdy nie możemy obserwować więcej niż ułamka wszechświata i możemy sobie powiedzieć, że dla nas wszechświat
posiada kres.
Pyt.: Czy zmienność rozmiarów wszechświata łączy się w jakiś sposób z istnieniem antymaterii?
Odp.: Możliwe, że i dziś jest we wszechświecie dużo antymaterii. Ale każda galaktyka, lub może każda gromada galaktyk
musi być jednego rodzaju, składać się z materii ziemskiej lub
antyziemskiej, z materii zwykłej lub antymaterii. Bo jeżeli
materia zetknie się z antymaterią, eksploduje, anihiluje się nawzajem. Istnieją również teorie, że w początkowych momentach ekspansji (i być może w końcowym stadium kontrakcji,
ale kto wie, co się może wówczas dziać) mogły istnieć w przy-
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jednakowe ilości materii i antymaterii i że większość
tych obu rodzajów anihilowała się nawzajem podczas "wielkiego zrywu", a to co pozostało, to co obserwujemy, to są
drobne resztki, którym udało się uniknąć anihilacji. Ale to
tylko spekulacja i większość uczonych się z tym nie zgadza.
Pyt.: Czy można by wyobrazić sobie nieskończność istnienia
wszechświata jako pulsowanie między plus nieskończonością
i minus nieskończonością, między materią i antymaterią?
Od p.: Obecnie nie ma takiej teorii i trudno powiedzieć w jaki
sposób jeden rodzaj materii miałby się zamieniać w przeciwny
W zakresie obecnego zrozumienia natury materii to jest niemożliwe.

Pyt.: Słyszałem, że radzieccy astronomowie wyznają teorię,
że przesunięcie ku czerwieni w widmach galaktyk nie ma nic
wspólnego z rozszerzaniem się wszechświata, że wszechświat
jest nieskończony i nie rozszerza się, a przesunięcia w widmach
dalekich obiektów ku falom krótkim wywołane są efektem
"zmęczenia" promienia świetlnego.
Od p.: Kiedy po raz pierwszy odkryto ekspansję, albo raczej
trzeba powiedzieć - kiedy pierwszy raz odkryto prawo przesunięcia ku czerwieni, wielu usiłowało znaleźć inne wyjaśnie
nie, choć większość cieszyła się z tego odkrycia, gdyż to pozwala
pogodzić grawitację z faktem, że wszechświat się nie zapada.
Ale do dziś sporo ludzi szuka innych objaśnień. Jednym z nich
jest hipoteza "zmęczenia światła". Ale nie ma żadnych podstaw laboratoryjnych, czy innych, aby sądzić, że taki fenomen
może się zdarzyć. Nie znamy innego rozsądnego tłumaczenia
przesunięcia widm galaktyk ku czerwieni niż przesunięciem
doplerowskim. Przesunięcie doplerowskie związane z ruchem
ciała jest dobrze zrozumiałym faktem i sprawdzonym w laboratoraiach. Pogląd o "męczeniu się" światła nie jest nawet
teorią, ponieważ nie ma charakteru fizycznej teorii. To jest po
prostu czysta spekulacja. A ponadto podkreślam, że jeśliby
wszechświat nie ekspandował, to bardzo trudno byłoby wytłu
maczyć czemu nie kontrahuje. W Związku Radzieckim, podobnie jak w całym świecie, istnieją zapewne poszczególni zwolennicy "zmęczenia światła", ale jestem przekonany, że wię
kszość radzieckich astronomów akceptuje hipotezę przesunię
cia doplerowskiego.
Pyt.: Ziemia nie leży w wyróżnionym przestrzennie miejscu
wszechświata. Nie leży również w miejscu wyróżnionym czasowo, to znaczy, że istnieją ciała młodsze i starsze od niej.
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A więc na niektórych ciałach powinny się móc rozwinąć kultury wyższe niż ziemska. Tymczasem nie mamy żadnych śla
dów styczności z takimi kulturami. Czy możemy stąd wyciągnąć
wniosek, że Ziemia jest jedynym ciałem niebieskim posiadającym kulturę?

Odp.: Nie, nie możemy wyciągać takiego wniosku. Nie mamy
danych do rozstrzygnięcia tego problemu. Jeśli spekulujemy, że na innych gwiazdach podobnych do naszego Słońca
życie mogło się rozwinąć i jeśli przypuszczamy dalej, że ewoluowało mniej więcej jak na naszej Ziemi i że tam mogą być
istoty, które uzyskały wysoki stopień inteligencji, to prrzy pewnych założeniach możemy ocenić liczbę takich cywilizacji w naszej Galaktyce. Niejednokrotnie usiłowano robić takie oceny.
Ostatnio usiłowali to robić S a g a n w U.S.A. i Szkło V' ski
Z.S.R.R., a również v o n H o r n er i ocenili, że średnie odległości pomiędzy cywilizacjami mogą być rzędu jakiegoś tysiąca lat światła. To jest tylko taka bardzo gruba ocena, ale
jeżeli jest prawdziwa to bardzo trudno byłoby nam nawiązać
kontakt z tymi innymi cywilizacjami, bo nawet gdybyśmy mieli
odpowiednie środki, aby transmitować sygnały, które mogłyby
być zauważalne w tak wielkich odległościach, to biegłyby one
tysiące lat w każdą stronę. Ale powtarzam, że taka ocena dystansów pomiędzy cywilizacjami jest oparta na założeniach bardzo chwiejnych i nie należy jej brać zbyt serio.
Pyt.: Jaki jest związek rozszerzania się wszechświata, a mianowicie spadku temperatury tego pierwotnego promieniowania
pozost ałego po "wielkim zrywie" ze wzrostem entropii?
Odp.: Rozszerzanie wszechświata może powodować przyrost
entropii, ale jest też możliwe, że entropia nie zmienia się wskutek tego, nie wzrasta. Natomiast nie można sobie wyobrazić
malenia entropii. Tu mamy do czynienia z tym, co nazywamy
adiabatyczną ekspansją pola promieniowania. Wyobraźmy sobie małą skrzynkę, która jest bardzo gorąca i promieniowanie
pomiędzy ściankami jest bardzo intensywne. Niech ta skrzynka
zwiększa niezmiernie rozmiary, ale ogólna zawartość ciepła
między ściankami niech nie ulega zmianie możemy sobie
wyobrazić, że promieniowanie niezmiernie się rozrzedza. Obserwowana długość fal w miarę ekspansji się zwiększa z powodu przesunięcia doplerowskiego, bo jeśli siedzimy na jednej
ściance, to widzimy promieniowanie odbite od drugiej, oddalającej się ścianki mające dłuższe fale. Więc pierwotne bardzo
intensywne promieniowanie zostaje w ten sposób przesunięte
doplerowsko przez ekspansję aż do promieniowania o bardzo
żadnych
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niskiej energii. Powiedzmy to w inny sposób, że intensywność
promieniowania spada wskutek adiabatycznej ekspansji. To
jest bardzo nieudolna odpowiedź. Przepraszam.
Pyt.: Jaki jest pogląd prelegenta na latające talerze?
Odp.: Jest moim osobistym poglądem, że to nie są goście
z innych światów. Zanalizujmy to. Siły lotnicze Stanów Zjednoczonych przeprowadziły bardzo staranną analizę wielu tysię
cy raportów. Z tego 95tO/o było łatwo wytłumaczyć w kategoriach znanych fenomenów, to znaczy, że ludzie widzieli obiekty
astronomiczne, samoloty, balony itp. Niektóre z pozostałych fenomenów okazały się żartami, czyimiś głupimi dowcipami. Fazostają niektóre raporty, co do których nie dało się ustalić, co
właściwie oglądano i nie można wykluczyć możliwości, że te
rzeczy były statkami kosmicznymi z innych światów. Ale ta
możliwość wydaje się jednak najmniej prawdopodobna ze
wszystkiego, co sobie możemy wyobrazić. Moim osobistym zdaniem, gdy analiza tych spraw zostanie ostatecznie zakończona,
nie będzie powodów, aby wierzyć, że latające talerze są statkami kosmicznymi z innych światów.
Na podstawie zapisu magnetofonowego z języka
angielskiego p r z e t l u m a c z y l i dostosował
do druku z upoważnienia autora
KONRAD RUDNICKI

KRONIKA
"Wenus-4" odsłania tajemnice białej planety 1)
Planeta Wenus otoczona jest gęstą atmosferą, odkrytą jeszcze
w r. 1761 przez M. Łomonosowa. Jej skład chemiczny próbowano określić za pomocą analizy widmowej, wykorzystując światło słoneczne
przechodzące dwukrotnie przez jej grubość przed i po odbiciu od
powierzchni planety lub niżej znajdujących się obłoków. Pomiary te
były jednak niepewne, gdyż większość występujących tam gazów zawiera również atmosfera ziemska, a one także dają odpowiadające im
linie absorpcyjne. Dopiero obserwacje dokonane z balonów i samolotów na dużej wysokości ujawniły, że atmosfera Wenus zawiera najwięcej dwutlenku węgla, znacznie mniej azotu oraz niewielką ilość
pary wodnej.
Podobne trudności wystąpiły też przy wyznaczaniu temperatury na
Wenus. Ocena na podstawie ilości energii dochodzącej do tej planety
ze Słońca i podobieństwie jej atmosfery do naszej wykazywała, że panuje tam temperatura od +40° do +50°C. Natomiast obserwacje radiopaździernika ub. r. wpłynęły do redakcji prawie jednocześnie trzy
na temat sukcesu vadzieckiej sondy Wenus-4. Publikujemy je w kolejPierwszy ukazał się w poprzednim numerze Uranii (J. CwirkoGodycki: W sprawie planety Wenus). Aby uniknąć powtórzeń dokonaliśmy za zgodą
Autorów dwóch obecnych prac pewnych s,k rótów, starając się nie naruszyć myśli
zasadniczej i indywidualnego potraktowania tematu.
L. z.
1

)

W

końcu

artykuły

ności nadejścia.
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astronomiczne, przeprowadzone na falach centymetrowych, dawały temperaturę rzędu 300°C, zaś pomiary na falach milimetrowych około
100°C. Wysoka temperatura na powierzchni Wenus byłaby w zgodzie
z właściwościami dwutlenku węgla oraz warstwy pyłu wulkanicznego,
unoszącego się najprawdopodobniej w gęstej atmosferze planety.
Nowe możliwości badania planety Wenus otworzyły się przed astronomią w r. 1961, kiedy to wystrzelona została pierwsza radziecka sonda
kosmiczna Wenus-l.
Od tej pory wysłano w kierunku planety 8 sond, których dane zestawione są w tabeli.
Pełnym sukcesem naukowym zakończył się dopiero lot radzieckiej
sondy kosmicznej Wenus-4, która była wystrzelona 12 czerwca 1967 r.
Start sondy odbył się na kilka dni przed wschodnią elongacją planety
Wenus, oddalonej w tym czasie od Ziemi o około 116 mil. km. Rakieta
wystartowała z sondą na okołoziemską orbitę parkingową, osiągając
prędkość 7,7 km/s. W ściśle określonym momencie ponownie uruchomiono silniki i rozp~dzono pojazd do prędkości 11,35 km/s. W ten sposób sonda Wenus-4 osiągnęła prędkość konieczną do ucieczki z· Ziemi.
Wtedy dopiero pojazd wszedł na odpowiednią trajektorię, zbliżając się
po spirali do miejsca, gdzie po 129 dniach miała znaleźć się planeta
Wenus. Korektę lotu przeprowadzono 29 lipca 1967 r., kiedy sonda
Wenus-4 była oddalona od Ziemi o około 12 mil. km.
W dniu 18 października 1967 r. sonda Wenus-4 znalazła się w pobliżu planety Wenus, która w tym czasie była oddalona od naszej planety
o około 78 mil. km. Ostatnia faza lotu sondy Wenus-4 była najtrudniejsza, ponieważ trzeba było wytracić olbrzymią prędkość, aby aparat nie
uległ zniszczeniu w gęstej atmosferze planety przed osiągnięciem celu.
Po aerodynamicznym wyhamowaniu prędkości automatycznie otworzył się spadochron i na powierzchnię planety Wenus łagodnie wylądowało
laboratorium naukowe z godłem Związku Radzieckiego.
Tabela
Nazwą_

sondy

Wenus-l

l

Data startu
12.II.l961

l

Masa sondy
(w kg)
643,5

Uwagi
Lączność

przerwana 27 II

1961 r.
uMariner-1

Mariner-Z

22.VII.1961

202

27.VIII.l962

202

Sonda-l

2.IV.l964

Wenus-2

12.XI.l965

963

Wenus-3

16.XI.l965

960

Wenus-4

12.VI.1967

1106

Mariner-s

14.VI.l967

245

Pojazd został zniszczony
na skutek zboczenia z to·ru.
Sonda przeszła w pobliżu Wenus 14 XII 1962 r.
Ostatnia łączność z aparatem 18 V 1964 r.
Sonda przeszła w pobliżu
Wenus 27 II 1966 r.
Sonda opadła na Wenus
l III 1966 r.
Sonda łagodnie lądowała
na Wenus 18 X 1967 r.
Sonda przeszła w pobliżu
Wenus 19 X 1967 r.
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Rysunek obrazujący poloże
nie Ziemi i Wenus na orbitach w dniu 12 czerwca
1967 r. (Z' i W') oraz w dniu
18 października 1967 r. (Z"
i W"). Linią przerywaną
oznaczono trajektorię sondy

Wenus-4.

Jest to pierwszy aparat
kosmiczny który łagod
nie wylądował na planecie otoczonej gęstą atmosferą. W czasie zbliżania się aparatu do powierzchni Wenus oraz
wkrótce po jego wylą
dowaniu dokonano szeregu pomiarów, a dane
przekazano drogą radiową na Ziemię.
Dla łączności z Ziemią należało zastosować inne źródła zasilania
urządzeń w energię niż na Księżycu lub w przestrzeni kosmicznej.
W tym bowiem przypadku nie można było zastosować komórek fotoelektrycznych, które światło słoneczne przekształcają w prąd elektryczny. Do planety Wenus dochodzi niewiele światła słonecznego, ponieważ jest ona otoczona gęstą atmosferą. A zatem urządzenia pokła
dowe sondy Wenus-4 musiały korzystać z innych źródeł energii, jak
akumulatory lub izotopy promieniotwórcze. Urządzenia te musiały
działać sprawnie nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale również
w atmosferze planety.
Z danych przekazanych na Ziemię przez radziecką sondę Wenus-4
wynika, że planeta Wenus nie ma dostrzegalnego pola magnetycznego.
Nie jest także otoczona pasem radiacji, chociaż stwierdzono wokół niej
słabą koronę wodorową. Temperatura atmosfery Wenus waha się
w granicach od +40° do +280°C, ciśnienie zaś dochodzi do 15 atmosfer. Atmosfera składa się z dwutlenku węgla, a tlen i para wodna
stanowią tylko około 1,50/o jej zawartości. Zaskakujące jest, iż w atmosferze Wenus nie stwierdzono obecności azotu. Są to oczywiście tylko
przybliżone informacje, gdyż szczegółowe opracowanie tak bogatego
materiału wymaga odpowiedniego czasu.
Wysoka temperatura na powierzchni Wenus skłania do przypuszczenia, że nie ma tam zbiorników wody w postaci oceanów, których
istnienie dawniej podejrzewano. Dowodem braku zbiorników wody
może być również fakt, iż para wodna w atmosferze planety występuje
w znikomych ilościach. Natomiast duża różnica ciśnień i temperatur
świadczyłaby o znacznych ruchach turbulentnych w atmosferze Wenus.
Bardzo ważną także jest informacja, że w atmosferze planety nie
stwierdzono obecności azotu, a więc pierwiastka wchodzącego w skład
nieodzownych dla życia związków białka i kwasów nukleinowych.

54

URANIA

Uzyskane przez sondę Wenus-4 informacje potwierdzają przypuszczenia astronomów, że na planecie Wenus nie może istnieć życie w takiej
formie, w jakiej występuje na naszej planecie. Nie można jednak wykluczyć istnienia na Wenus prymitywnych form życia w postaci mikroorganizmów. Znamy przecież na Ziemi mikroorganizmy, które znoszą
wysokie ciśnienie i temperaturę, a także brak wolnego tlenu. Organizmami tymi są beztlenowce (anaeroby), czerpiące potrzebny do oddychania tlen ze związków chemicznych otoczenia.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Rezultaty naukowe lotu aparatu Wenus-4
Radziecki aparat kosmiczny Wenus-4 składał się z dwóch zasadniczych części: 723 kilogramowej "międzyplanetarnej" i 383 kilogramowej "lądującej".
W czasie lotu ku planeCie Wenus część międzyplanetarna stwierdziła, że od 1964/65 r. intensywność promieniowań jonizujących w przestrzeni międzyplanetarnej zwiększyła się około 100 razy, a w odległości
5000 km od powierzchni planety zaczyna ona maleć, co się łączy z oddziaływaniem atmosfery Wenus. Jednocześnie oznacza to, że wokół
Wenus nie ma obszarów promieniowania.
Umieszczone na części międzyplanetarnej pułapki jonowe stwierdziły, że na wysokości 100 km gęstość jonosfery Wenus jest około 100
razy mniejsza niż jonosfery ziemskiej. Jest to wynik bardzo zaskakujący.

Na części międzyplanetarnej aparatu znajdowały się także przyrządy
badające rozpraszanie nadfioletowego promieniowania słonecznego na
cząstkach wodoru i tlenu. Stwierdziły one, że poczynając od odległo
ści lO 000 km otacza planetę rozrzedzona otoczka wodorowa. Prawdopodobnie jak na Ziemi wodór ten ulatnia się z atmosfery planety,
w ilości jednak około 1000 razy mniejszej. Tlenu nie wykryto, co oznacza, że na wysokościach większych niż 200 km jest go około 100 mln
razy mniej niż w ziemskiej atmosferze.
Umieszczony w części międzyplanetarnej magnetometr wykon ywał
badania aż do wysokości kilkuset kilometrów. Stwierdził on, że bipolarne pole magnetyczne Wenus nie może mieć natężenia większego niż
3/10 000 ziemskiego pola, co jest wynikiem 300 razy dokładniejszym
1962 r. z amerykańskiego Marinera-2. Jest to wynik
ale tłumaczy on brak obszarów promieniowania wokół
Wenus.
Gdy aparat doleciał do ,granic" atmosfery Wenus oddzieliła się od
niego część lądująca mająca postać kuli o średnicy l m. Początkową
pn; dkość jej opadania (lO 700 m/sek) zredukował opór atmosfery do
300 m/sek na wysokości 26 km. Podczas tego gwałtownego hamowania
aerodynamicznego wystąpiły przeciążenia 300 g, a ablacyjny panc;erz
części lądującej nagrzał się do około 2500°C (w fali uderzeniowej temperatura dosięgała lO 000°C). (Z danych tych można będzie obliczyć
parametry charakteryzujące atmosferę na wysokościach powyżej 26 km).
Na wysokości 26 km przyspieszeniomierz reagujący na zanik hamowania, aneroid mierzący ciśnienie atmosferyczne i wysokościomierz radarowy . (przyrządy te były sprzęgnięte z urządzeniem programowym)
otworzyły spadochron stabilizujący, a bezpośrednio po tym główny spaniż uzyskany w
dość zaskakujący

URANIA

55

dochron hamujący, co zmniejszyło prędkość opadania do 10 m/sek.
Równocześnie otworzyły się radiowe anteny kierunkowe i zaczęły działać przyrządy badające atmosferę planety.
Na wysokości 26 km otworzyło się 5 pustych zbiorniczków wypeł
niając się gazami atmosferycznymi, po czym szczelnie sie one zamknęły.
Następne 6 zbiorniczków otworzyło się na wysokości 23 km. Ponieważ
w zbiorniczkach znajdowały . się chemiczne pochłaniacze określonych
gazów więc dawało to możliwość wymaczenia Jak wiele tych gazów jest
w atmosferze planety z wielkości zmalenia ciśnienia w poszczególnych
zbiorniczkach.
Stwierdzono w ten sposób, że atmosfera Wenus składa się w 90950/o z dwutlenku węgla, azotu jest prawdopodobnie nie więcej jak
'rl/o, zawartość tlenu równa jest 0,4-0,BOfo, w atmosferze znajduje się
zapewne nieco argonu. (Taki sam skład ma atmosfera prawdopodobnie
także przy powierzchni planety). Para wodna występuje tylko w górnych warstwach atmosfery w ilości 0,1-0,70/o.
Ciśnienie atmosfery mierzono aneroidem. Było ono, równe na wysokości 26 km 1,5 atm., 20 km - 3 atm., 15 km - 5 atm., 10 km 7 do 9 otm., 5 km -10 do 15 atm., a przy powierzchni planety - 15 do
22 atm. Gęstość atmosfery można także obliczyć z szybkości opadania
części lądującej na spadochronie. Na przykład od wysokości 26 km do
23 km opadała ona 347 sekund, a przy powierzchni planety szybkość
opadania równa była 3 m/sek. W części lądującej umieszczony był
także gęstościomierz jonizacyjny w którym próbki atmosfery były jonizowane przez szybkie elektrony wysyłane z żródła promieniotwórczego,
po czym mierzono przewodność elektryczną próbek.
Z części lądującej mierzono także temperaturę atmosfery Wenus.
Na wysokości 26 km była ona równa 40°C i zwiększała się około 10°C
na każdy kilometr w dół, osiągając przy powierzchni około 280°C.
(Dane te dotyczą nocnej strony atmosfery planety).
Ogółem przyrządy części lądującej przesyłały dane przez 94 minuty - prawdopodobnie aż do chwili lądowania. (Pojemność elektryczna akumulatorów chemicznych zasilających w energię przyrządy
umożliwiała 100 minutowe ich działanie).
Powierzchnia Wenus jest prawdopodobnie gorącą, suchą, kamienistą
pustynią ubarwioną przez tlenki żelaza. Niebo Wenus jest zawsze zasłonięte przez obłoki, ale nie ma jednak na niej opadów. W gęstych
dolnych warstwach atmosfery występuje zjawisko nadrefrakcji (nad
załamania), co nadaje krajobrazowi specyficzny wygląd .
Lot aparatu Wenus-4 stanowi nie tylko wspaniały sukces techniczny, gdyż wymagał nadzwyczajnej wszechstronności, dokładności i niezawodności wszystkich urządzeń aparatu kosmicznego, ale stanowi także
ogromny sukces naukowy, gdyż otwiera nową epokę w dziejach planetologii, epokę bezpośredniego badania ciał naszego Układu Planetarnego.
ANDRZEJ

MARKS

Upadek meteorytu czy uderzenie komety?
Uczeni

całego świata pilnie studiują wspaniałe zdjęcia powierzchni
które otrzymano przy pomocy amerykańskich sond kosmicznych Lunar Orbiter. Wstępna ich analiza wykazuje, iż większość kraterów księżycowych powstała na skutek upadku meteorytów różnej wiel-

Księżyca,

kości.
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Wśród selenologów wywiązała się szczególnie ożywiona dyskusja na
temat pochodzenia krateru Kopernik (90 km średnicy), który został sfotografowany 23 listopada 1966 r. zaledwie z wysokości 45 km przez sondę
Lunar Orbiter-2. Niektórzy bowiem uczeni są zdania, że krater ten powstał nie w wyniku upadku meterytu,
ale przez uderzenie komety
w stosunkowo niedawnych czasach. Na zdjęciu otrzymanym przy pomocy sondy Lunar Orbiter-2 widoczne są również ślady działalności wulkanicznej, oczywiście świeższej daty niż sam krater.
Do krateru Kopernik bardzo podobny jest krater Hale, położony
w okolicy południowego bieguna Księżyca. Krater ten nazwano na cześć
E l l ery H a l e' a (1868--1938), znanego astronoma amerykańskiego. Ma
on nieco większe rozmiary niż krater Kopernik, gdyż średnica jego ma
około 100 km. Jednak z powierzchni Ziemi krater Hale jest bardzo źle
widoczny skutkiem dużego skrótu perspektywicznego i dlatego rzeczywisty jego kształt poznaliśmy dopiero na zdjęciu wykonanym 11 maja
1967 r. z wysokości około 3500 km przez sondę Lunar Orbiter-4.
Duże podobieństwo obu kraterów oraz najbliższego ich otoczenia dowodziłoby, iż pochodzą z tej samej epoki selenologicznej. Czyżby jednak
krater Hale także powstał przez uderzenie komety?
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KONFERENCJE I ZJAZDY
Konferencja przedstawicieli planetariów i towarzystw
popularyzujących astronomię w krajach Obozu Socjalistycznego

W

związku z 50 Rocznicą Wielkiej Rewolucji Październikowej oraz
Rocznicą wprowadzenia na orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelity przez Związek Radziecki, z inicjatywy Planetarium i Ob-

10

serwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie i ZaGłównego PTMA, odbyła się w dniach 11-14 października
ub. r. konferencja przedstawicieli placówek popularyzujących astronomię Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski. Na uroczyste otwarcie Zjazdu przybyli Konsul
ZSRR tow. Miedow, oraz Przedstawiciele Władz Wojewódzkich, Partii
i Rządu.
Celem Zjazdu była wymiana doświadczeń w metodach popularyzacji
astronomii i kształtowania światopoglądu n? podstawie wyobrażeń
o budowie Wszechświata, ich rozwoju na przestrzeni wieków i ostatnich
osiągnięć astronami i astronautyki. Program wypełnił szereg referatów, które można by podzielić na na3tępujące grupy:
rządu

l. ogólne:
"50 lat astronomii radzieckiej" -

prof. dr E u g e n i u s z Rybka,
Rady Naukowej Planetarium śląskiego,
"Podbój Kosmosu - w 10 Rocznicę wypuszczenia pierwszego sztucznego satelity" - Konstant i n Por c e w ski j, z-ca dyrektora d.s.
naukowych Planetarium w Moskwie,
"Znaczenie astronomii dla kształtowania materialistycznego świato
poglądu"- M i c h aj ł M. Ku z m i n, dyrektor P 13.netarium w Leningradzie.
przewodniczący

2. o znaczeniu i

działalności

planetariów:

"Formy działalności Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie"
(H. C h rup a ł a), "Wystawy problemowe" (J. S a ł a b u n), "Doświad-
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czenia w pracy z młodzieżą w małych planetariach i obserwatoriach"
(H. J. N i t s c h m a n n, NRD), "Planetarium o szkoła" (Je w d ok i a
W. B e z w i er c h o w a - Planetarium w Wołgogradzie), "Działalność
Planetarium dla młodzieży szkolnej i robotniczej" (M. P a ń k ów) oraz
dwa pokazowe seanse w Planetarium Chorzowskim: "Niebo w róż
nych krajach" - z taśmy magnetofonowej (opracowała I. T o b o r e k)
oraz "Orientacja na niebie" wykład "na żywo" M. P a ń k ów
z udziałem uczniów klasy XI Liceum Ogólnokształcącego.
Omówiono przy tym działalność Biblioteki Planetariurn Chorzowskiego (A. K u b i e ń), Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii oraz
Stacji Sejsmologicznej Planetarium (M. Z i e l i ń ska i A. W ó j c i k).
3. na temat popularyzacji astronomii przez towarzystwa miłośników:
"Działalność pozaszkolna młodzieży" (0. H l a d, dyrektor Lidovej
Hvezdarni w Pradze), "Specjalistyczne sekcje obserwacyjne PTMA"
(M. M a z u r), "Modernizacja w nauczaniu astronomii w szkołach ogólnokształcących" (J. Sir ok y Obserwatorium w Olomouc, CSRS),
"Znaczenie filmu w nauczaniu i popularyzacji astronomii" (K. L i n dn er, Lipsk), "Różne formy upoglądowienia działalności dydaktycznej
i popularyzacyjnej" (M. Siroka - Olomouc), "Nowe astronomiczne
przyrządy" (L u d w i g M e i er, przedstawiciel firmy Zeiss w Jenie).
W czasie dyskusji przedstawiciele czterech państw omówili metody
nauczania astronomii w szkołach średnich. Omówiono również rolę
publikacji popularnonaukowych (0. H l a d z CSRS oraz H. B er nh ar d, redaktor dwumiesięcznika "Astronomie in der Schule", NRD).
Ciekawą formą działalności zaprezentowało Planetarium Śląskie
spektaklem "Rzecz o Koperniku" w wykonaniu Zespołu Teatru Studenckiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Spektakl ten,
oparty na tekstach Z ak r z e w s k i e g o i M o r s t i n a, wykonany
"pod gołym niebem" wielkiej kopuły Planetarium, wywarł duże wrażenie i uznany został za godną zainteresowania formę działalności.
Dłuższa dyskusja wywiązała się po demonstracji filmów popularnonaukowych produkcji NRD. Film, dzięki możliwości stosowania "tricków", stanowi doskonały środek poglądowego wykładu astronomii. Jest
to jedna z dziedzin popularyzacji dotąd nie wykorzystana należycie:
filmów jest stanowczo za mało. Stwierdzono również, że zbyt mało jest
audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących problematyki astronomicznej.
Jeśli chodzi o celowość budowy dalszych planetariów, to na podstawie wieloletnich doświadczeń w krajach o bogato rozwiniętej "sieci planetaryjnej" stwierdza się że zarówno pod względem ekonomicznym
jak i dydaktycznym korzystniej jest budować większą ilość planetariów mniejszych. Wniosek ten powinien być wzięty pod uwagę u nas
w związku z projektem budowy planetariów z okazji Rocznicy Kopernikal\skiej.
W drugim dniu Zjazdu uczestnicy zwiedzili Obserwatorium Astronomiczne U. J. na Skale w Krakowie. W dniu tym odbyło się także zebranie w sali Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Krakowie
z udziałem prezesów Oddziałów PTMA (patrz styczniowy numer Uranii)
oraz zwiedzenie wystawy "Materia meteorytowa w naszym układzie
słonecznym" była to jak gdyby ilustracja do referatu dra J. Salabuna o wystawach problemowych organizowanych przez nasze Planetari'um.
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szczególną uwagę zasługuje forma tej konferencji.
Każdy zjazd międzynarodowy ma również aspekt turystyczny. Zgadzają się z tym wszyscy organizatorzy kongresów i sympozjów, przewidując w godzinach poza obradami wyciecZJki o charakterze krajoznawczym. Tym razem dzięki mistrzowskiemu ułożeniu programu, do
czego przyczyniła się niewątpliwie wspaniała - jak na połowę paź
dziernika - pogoda, nastąpiło połączenie "pięknego z pożytecznym" turystyki z naradą. W trzecim dniu Zjazdu program przewidywał obrady w Domu Nauczyciela w Jaszowcu koło Wisły. W rzeczywistości
referaty wygłaszano pod gołym niebem - na szczycie Równicy, na
szlaku turystycznym Ustroń-Wisła-Istebna. Uczestnicy konferencji
byli jednymi z pierwszych pasażerów nowouruchomionego wyciągu
krzesełkowego na Czantorię. W czasie przejazdów autokarem prowa-

Na

dzono dyskusje i rozmowy w ciasnym gronie, np. redaktorów wydawnictw popularnonaukowych.
Sprawą może najbardziej interesującą Czytelników organu Folskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii jest kwestia współpracy między
miłośnikami krajów naszego Obozu. Z inicjatywą takiej współpracy na
terenie międzynarodowym wystąpiono już na XIII Kongresie Unii.
Podczas spotkania uczestników naszej konferencji z prezesami Oddziałów PTMA w Krakowie sprawa ta była tematem dłuższej dyskusji. Postanowiono, że spotkania przedstawicieli krajowych towarzystw
powinny odbywać się .systematycznie - jest to pierwszy krok ku realizacji zamierzeń ujawnionych na Kongresie w Pradze, na razie w zespole
państw Obozu Socjalistycznego.
Nie ma potrzeby stwierdzać, że obrady toczyły się w atmosferze
przyjaźni i zrozumienia, ale warto zaznaczyć, że uczestnicy rozstali
się z przeświadczeniem, że nawiązali niezwykle serdeczne stosunki
z Kolegami, którzy tak samo myślą, takie same mają plany i w podobny sposób je realizują. A po wymianie swych myśli i doświadczeń
będą je realizować lepiej. To jest chyba największa korzyść z konferencji.
Na zakończenie wypada dodać, że do realizacji konferencji wybitnie
wicach, Członek Rady Państwa Płk. Jer z y Z i ę t e k, Członek Honorowy naszego Towarzystwa.
LUDWIK ZAJDLER

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

W pierwszych

LUTY 1968

dniach miesiąca można próbować odszukać
M e r k u r e g o świecącego wieczorem jako gwiazda około
+l wielkości nisko nad zachodnim horyzontem. W e n u s widoczna jest rankiem nad południowo-wschodnim horyzontem
jako jasna gwiazda -3.4 wielkości.
Czerwonego M a r s a odnajdziemy wiec2lorem w gwiazdozbiorze Ryb jako gwiazdę około + 1.4 wielkości, natomiast J ow i s z widoczny jest przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa,
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gdzie świeci jako jasna gwiazda około -2.1 wielkości; ze wzglę
du na ciekawe zjawiska w układzie czterech jaśniejszych księ
życów warto Jowisza obserwować przez lunetę lub dobrą lornetkę.

widoczny jest wieczorem jako gwiazda około
na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba.
U r a n widoczny jest prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny, a N e p t u n a możemy już próbować odnaleźć nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi; zarówno Urana jak
i Neptuna powinniśmy poszukiwać za pomocą lunety. P l ut o n widoczny jest prawie przez całą noc w gwiazdozbiorze
Lwa, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy.
Za pomocą większych lunet możemy też odnaleźć dwie planetoidy, H ar m o n i ę i Part h e n o p e, obie około 11 wielkości gwiazdowej i obie w bardzo dogodnych warunkach obserwacyjnych w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Harmonia zmienia w tym
miesiącu kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd zakreślając na niebie fragment charakterystycznej pętli.
S a t urn

+ 1.1

wielkości

l tll5h Niewidoczne
2/3!1 Obserwujemy

złączenie Marsa z Księżycem.
początek zaćmienia oraz koniec

...

zakrycia 2 księ
Jowisza. Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety tuż koło
lewego brzegu jej tarczy o 22h7m, a ukaże się znowu spoza prawego
brzegu tarczy o lh46m.
3t19h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
3/4d O 2h4m obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza.
4/ 5d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. O 23h24m
na tarczy planety pojawia się cień l k s iężyca, a sam księżyc rozpoczyna
swoje przejście o 231147m; cień schodzi z tarczy Jowisza o 11142m, a księ
życ l kończy przejście o 2h3m.
5/6d Obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie księżyców
Jowisza. O 20h33m nastąpi początek zaćmienia l księżyca . O 2lh5Sm na
tarczy planety pojawi się cień księżyca 3. O 23hl2m ksi~życ l ukazuje
się spoza tarczy planety (koniec zakrycia), a o 23h26m ksi ężyc 3 znika
na tle tarczy Jowisza rozpoczynając swoje przejście. Cień księżyca 3
widoczny jest na tarczy planety do lh34m, natomiast sam księżyc
kończy przejście przed tarczą Jowisza o 2h56 111 •
6d3h Merkury nieruchomy w rektascensji. Wieczorem na tarczy Jowisza widoczny jest cień 3 księżyca, który także przechodzi przed
tarczą planety; koniec przejścia cienia obserwujemy o 20itiOm, a samego księżyca o 20h29m.
9/ lOd O Olt4lm obserwujemy początek zaćmienia 2 księż y ca Jowisza.
11/ 12d Księżyc Jowisza i jego cień przechodzą na tle tarczy planety.
Tej nocy obserwujemy koniec takiej wędrówki w przypadku księżyca 2
oraz całkowity przebieg zjawiska w przypadku księżyca l. Cień księ
życa 2 widoczny jest wieczorem na tarczy planety i kończy swoje
przejście o 21h47m; sam księżyc 2 przechodzi na tle tarczy i jest niewidoczny do 221112111 . Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza po północy. Cień księżyca l pojawia się o lhlSm, a sam księżyc
życa
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przejście o lh3lm; cień schodzi z tarczy planety o 3h35m,
kończy swą wędrówkę o 3h47m.
12t151134m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
początek 1531 rotacji Słońca wg numeracji zapoczątkowanej przez

rozpoczyna
a księżyc l

to
Carrington a.

12/13d Wyjątkowo bogata noc w ciekawe zjawiska w układzie księ
Jowisza. O 20h29m obserwujemy początek zaćmienia 4 księżyca,

życów

który zniknie nagle w cieniu planety w pobliżu lewego brzegu jej
tarczy {patrząc przez lunetę odwracającą). Z kolei nastąpi początek
zaćmienia l księżyca, który zniknie w cieniu planety o 22h27m; po
przejściu przez strefę cienia księżyca ten ukaże się spoza tarczy planety o Oh56m. Nie koniec jednak na tym, bo o lh56m na tarczy Jowisza
pojawi się cień księżyca 3, a sam księżyc rozpocznie swoje przejście
o 2h42"'· Prawie w tym samym czasie, bo tylko minutę póżniej, księ
życ 4 ukaże się wreszcie spoza tarczy planety.
13<1 Wieczorem księżyc l i jego cień wędrują na tle tarczy Jowisza.
Cień księżyca pojawia się na tarczy planety o 19h47m, a sam księżyc
rozpoczyna przejście o 19h56m. Koniec przejścia cienia nastąpi
o 22114111, a księżyca o 22hl3m.
14<118h Złączenie Jowisza z Księżycem.
15dl6h Dolne złączenie Merkurego ze Słońcem.
16<11711 Bliskie złączenie Księżyca z Uranem. Zakrycie Urana przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w północno-wschodniej Azji i w północ
no-zachodniej Ameryce.
18/19d Obserwujemy wędrówkę dwóch księżyców i ich cieni na tle
tarczy Jowisza. Zwróćmy uwagę, że momenty początku i końca zjawiska dla księżyca i dla cienia niewiele różnią się od siebie, ponieważ
Jowisz znajduje się na krótko przed przeciwstawieniem Słońca wzglę
dem Ziemi. O 2lh32m na tarczy planety pojawia się cień księżyca 2,
a o 211137111 sam księżyc 2 rozpoczyna przejście na tle tarczy; koniec
przejścia cienia nastąpi o 24h23m, a księżyca o 24h27m. O 3hl2m cień
księżyca l pojawia się na tarczy planety, a sam księżyc rozpoczyna
przejście o 3hl4m; cień kończy swą wędrówkę o 5h29m, a księżyc l
o 5h3llll.
19<115h Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
19/20<1 Obserwujemy początek zaćmienia (o 24h2lm) i koniec zakrycia
(o 21140m) l księżyca Jowisza.
20<1 O 12h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem. O 22h złączenie

Neptuna z Księżycem. Wieczorem księżyc l i jego cień przechodzą przed
Jowisza. Księżyc i cień rozpoczynają swoje przejście niemal jednocześnie o 2lh40m; księżyc kończy przejście o 23h56m, natomiast jego
cień o minutę póżniej.
21 <ll7h Niewidoczne bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Niedżwiadka (Skorpiona). Zakrycie
Antaresa przez tarczę Księżyca widoczne będzie na Oceanie Spokojnym
oraz w Północnej i Srodkowej Ameryce. O 2lh8m obserwujemy koniec
zaćmienia l księżyca Jowisza; księżyc ten pojawi się z cienia planety
tuż koło prawego brzegu jej tarczy (w lunecie odwracającej).
23<1 O 19h34m obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza
przez tarczę planety; koniec zaćmienia tego księżyca nastąpi o 231127m.
25d20h Niewidoczne złączenie Wenus z Księżycem.
tarczą
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cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc
o 23h52ID, a jego cień o 24h8m; księżyc kończy
wędrówkę o 2h42m, a cień o SilOm. Zwróćmy uwagę na zmianę kolejności przejścia cienia i księżyca w porównaniu z przebiegiem podobnego
zjawiska przed opozycją Jowisza, np. 13 lutego.
26d13h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
27<l19h Merkury i Neptun jednocześnie nieruchome w rektascensji.
27/28d O 2lh561ll obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
Około północy księżyc l i jego cień wędrują na tle tarczy planety.
Księżyc rozpoczyna przejście o 23h23m, a jego cień o 23h34m; księżyc
kończy przejście o 1h40m, a cień o 11151m.
28<1 Obserwujemy początek zakrycia (o 20h33m) i koniec zaćmienia
(o 23h2m) l księżyca Jowisza.
29c.l Wieczorem obserwujemy koniec wędrówki l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc l kończy przejście o 20h6m, a jego
cień widoczny jest jeszcze do 20h20m.
Minima Algola (~ Perseusza): luty 3d4h3Qm, 6dlh20m, 8<122h5m,

25/26d

Księżyc

rozpoczyna

2 i jego

przejście

11dl8h55m, 23<16h10m, 26d3hom, 28<123h55m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.

są

środkowo-europej

w czasie

ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET

W e n u s

D ata

l od

1968

j.

I lll

Słońca

od Ziemi

a. mlnkm j.

0.724
0.725
0.726
0.727
0.728

II 10
20
III l
11

l

108.2
108.4
108.6
108.8
108.9

ar s

M

l od

a. mlnkm j.

1.260
1.318
1.373
1.425
1.474

188.5
197.1
205.4
213.2
220.5

l

Słońca

od Ziemi

a. mln km j.

210.1
211.3
212.7
214.2
215.9

1.404
1.413
1.422
1:432
1.443

a. mlnkm

2.066
2.115
2.163
2.211
2.258

309.1
316.4
323.6
330.8
337.7

DANE DLA OBSERWATOROW SLOSCA
(na 13h czasu środk:.-europ.)

Data
1968

11

l
3
5
7
9
11
13
15

l

p

l

Bo

l

Data

Lo

l 1968 l

o

o

o

-12.06
-12.87
-13.66
-14.44
-15.20
-15.92
-16.64
-17.32

-6.04
-6.17
-6.30
-6.42
-6.54
-6.64
-6.74
-6.84

140.70
114.37
88.04
61.70
35.37
9.03
342.70
316.36

P - kąt odchylenia osi obrotu
tarczy (+ na wschód,- na zachód);

p

[
o

l 17
19
21
23
25
27
29
11 2

Słońca

-17.99
-18.63
-19.25
-19.85
-20.42
-20.96
-21.49
-21.99

Bo

l

Lo

o

o

-6.92
-6.99
-7.06
-7.10
-7.15
-7.19
-7.22
-7.24

290.02
263.69
237.35
211.01
184.67
158.33
131.98
105.64

mierzony od pólnocnego

wierzchołka
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Luty 1968 r.

Data
1968

l

PLANETY I PLANETOIDY

lh

czasu

środk.-europ.

l

a

-11.8
- 8.3
-11.1
-14.2

22 03
22 09
21 30
2117

w

pierwszych

można

lh

próbować

sko nad zach.
wielk. gwiazd.):

hm

8 04
7 12
6 08
5 33

17
17
16
15

56
42
08
00

miesiąca

dniach

odszukać go nihoryzontem ( + l

czasu

środk.-europ.

l wsch. l zach.

8

MERKURY
hm
o

hm

l 31
1110
20
III l

Warszawa

l

-5.9
-2.8
+o A
+3.5

23 13
23 41
o 09
o 37

-22.3
-21.8
-20.2
-17.6

23
15
08
59

19
19
19
19

39
44
48
53

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Ryb (+1.4 wielk. gwiazd.).

o 30
o 36
O 44

l

+o.7 110 02
+L4
8 48
+2.3
7 32

10
10
10
10

23
19
14
09

Widoczny przez
zdazbiorze Lwa
gwiazd.).

l

11 58
1156
1154

-1~ 38
-17 41
-1742

l

l

l

l

+25 Ol
+25 25
+25 41
+25 49
+25 51

Około 11.2 wielk.
przez całą noc
Bliżniąt.

l

+1.1 l 21 27
+L3 l 20 07
+L6 1 18 44

9 40
8 21
7 C2

l wpołudniku

a

hm

h

7 14

11 57 26
11 56 20
11 54 41

5 57
4 38

PLANETOIDA 40 HARMONIA

6 5~'. 7
6 49.5
6 44.6
6 43.4
6 45.6

noc w gwia-2.1 wielk.

(około

PLUTON

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk. gwiazd.).

l 25
11 4 ·
14
24
III 5

całą

8 21
7 41
6 58
6 17

Widoczny prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny
(6 wielk. gwiazd.).

l wpołudniku

h m
15 37.0
15 38.2
15 38.6

s.z
18 19
17 33
16 46
15 59

+11.4
+n.8
+12.3
+12.8

NEPTUN

121
11 10
III l

12
28
53
21

URAN

22 08
21 00
19 54

Widoczny wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba
(około + 1.1 wielk. gwiazd.).

"'

13
13
13
14

Widoczna rankiem nad płd.-wsch.
horyzontem (-3.4 wielic gwiazd.).

SATURN
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WYSYLKĘ:

l. Wy d a w n i c t w w l a sny c h: Urania (bieżące i archiwalne numery i roczniki), Obrotowa mapa nieba A. Słowika, M. Mazura (25 zł) i inne (w miarę
ulmzywania się). PTMA przyjmuje już zamówienia subskrypcyjne na obrotową
mapę precesyjną Solstellarium (ok. 75 zł), która ma się ukazać w 1969 roku.
2. O d z n ak c z l o n k o wskich (oksydowana - dla członków SKA - 4,50 zł).
3. M a t er i a l ów d o b u d o wy t eleskop u zwierciadlanego przez amatorów:
a) płyty szklane (/) 150 mm grub. 22 mm komplet (2 płyty) 140 zł
(/) 250 mm
"
24 mm
..
"
260 zł
b) Tubusy baKelitowe (/) 268X280 mm około l metra cena zł 250.(/) 268X280 mm dług . 1980 mm cena zł 500.c) Karborund Nr Nr 36, 100, 320, 500. Cena l kg zł 40.Do wyszlifowania płyt (/) 150 mm zużywa się do 80 dkg karborund>!.
nr 46 - 40 dkg, nr 100 - 20 dkg, nr 320 - 10 dkg, nr 500 - 10 dkg.
d) Dwutlenek ceru (materiał polerski) cena l kg zł 120.Do wypolerowania płyt (/) 150 mm zużywa się 5 dkg.
e) m a t er i a l ów i n s t r u k t aż owych (opis budowy, informacje o rodzajach i sposobach zakupu optyki itd.) znajdujących się, przede wszystkim,
w archiwalnych numerach Uranii (na żądanie pasylamy pojedyncze egzemplarze lub komplet, cena l egz. - l, 2, 3, lub 6 zł zależnie od roku wydania), np.
nr/rok: 1//54 r., 2-6/54 r., 2/55 r., 1-3/48 r., 1-3, 4-6, 7-9/49 r., 1-3, 4-6/60 r.,
2, 6, 7/58 r., 9, 10/59 r., 12/60 r., 12/61 r., l, 2, 3/62 r. (obiektywy fotograficzne stosowane w astronomii), 1/64 r., 10/65 r., 9, 12/66 r. oraz 3, 7, 8, 12/67 (opis budowy
i montażu teleskopu zwierciadlanego przez amatora - komplet w 5 odcinl<ach).
4. P o ś r e d n i c z y m y w zakupie i wysyłce wydawnictw z astronomii, m. in.:
Teleskop zwierciadlany w wykonaniu amatorskim A. Rybarskiego, PZWS 1958
4 zl
Przewodnik po niebie gwiaździstym J. Pagaczewskiego, PZWS 1954 - 4 zl
Przestrzeń kosmiczna l czlowiek E. Rybki, PAN- 4 z!
Atlas nieba M. Mazura, PZWS 1963 - 90 zl
AtLas mikro- i makrokosmosu R. Janiczka, PPWK 1965 - 25 zl
Atlas mikro- i makrokosmosu (część astronomiczna) R. Janiczka, PPWK 1954
15 zl
Kalendarz astronomiczny na wiek XX R. Janiczka, PWN 1962 - 50 zl

(Ceny podane kursywą obejmują koszt wysyłki).
Do cen zamawianych numerów Uranii należy doliczyć koszta wysyłki w wysol zł do k:ażdej przek.r<X!·zonej dziesiątki egzemplai!'zy.
Wszelkie wpłaty (tytułem zakupu podanych materiałów, oraz składki) przyjmuje
Zarząd Główny PTMA na konto PKO Kraków I OM nr 4-9-5227. Niezbędne podanie na przekazie PKO nazwiska, adresu oraz na odwrocie blankietu c e l u w p l at y. Składkę można również wpłacać osobiście w terenowych Oddziałach PTMA.
Jrości

Rada · Redakcyjna: s. Piotrowski (przewo<ln.), L. Cichowicz, R. Janiczek, J. Mergentaler, K. Rudnicki, E. Rybk:a, w. Zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler, (red. nacz.),
K. Ziółkowski (sekr. red.), J. Piasecka (red. techn.), M. Bielloki, T. Jarzębowski,
J. Kubikowski, J. Masłowski, J. Mietelskll, M. Pańków, A. Pia&kowski, S. Ruciński,
K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny,
Kraków, Solskiego 30/8, telefon: 53.8-92; Nil' konta PKO I OM !1-9-52217. Warunki prenumeraty: roczna - 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki 60 zł, l egz. - 6 zł.
Druk: Krakowska Drukarmia PraSJowa, Kraków, ul.
Nakład 3000 egz. L-14
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Wschodnia część Oceanus Procellarum według fotografii otrzymanej w Obserwatorium Llcka. Przy kraterach Hortensius, Milichius i Mayer T. widoczne są "kopuły
księżycowe" (do artylkulu na str. 83).
Pierwsza strona okładki: Dolina AlpejSika według fotografil z 14 sicrpn:La 1967 roku,
otrzymanej za pomocą sondy Lunar-Orbtter-5 z wysokości 245 km. Zwracamy uwagę
na jakby "rzekę" płynącą wzdłuż Doliny oraz u wybrzeża Mare Imbrium (w górnym prawym rogu). O Dolinie Alpejskiej patrz artykuł na str. 18 styczniowego
numeru Uran!!.
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-WA 5. 11. 66).

SPIS TRESCI
Stefan Piotrowski - Ewolucja gwiazd.
Czesław Litewka W 100
lat po odkryciu helu.
Kronika: Niezwykła cefeida - Sztuczne satelity i statki kosmiczne
"Kopuły"
księżycowe Liniowe łań
cuszki kraterowe na widocznej z Ziemi półkuli Księży
ca Nowe satelity biologiczne Pogoda na Ziemi
widoczna z przestrzeni kosmicznej.
Kronika PTMA: Projekt
toruńskiego planetarium i obserwatorium astronomicznego - Z życia Oddziału w Białej Podlaskiej.
Od Redakcji.
Kalendarzyk
historyczny:
Szymon Newcomb.
Kalendarzyk astronomiczny.
W lutowym numerze Uranii, na stronie 58, pojawił się
błąd drukarski zniekształca
jący sens zdania, które obecnie podajemy we właściwym
brzmieniu:

"Do realizacji konferencji
wybitnie przyczynił się Przewodniczący Prezydium Wojewódz-kiej Rady Narodowej
w Katowicach, Członek Rady
Państwa, Płk. J er z y Z i ę
t e k, Członek Honorowy naszego Towarzystwa".
Za nieuwagę korektorską
przepraszamy
Czytelników,
w szczególności zaś - naszego Członka Honorowego.
Redakcja URAN II

Emblemat PTMA zdobiący wejście
do lokalu Oddziału w Toruniu wykonany w czynie społecznym przez
znanego toruńskiego metaloplastyka R a j m u n d a W i n i a r s k i eg o (dwustronny; wykonany w że
lazie, miedzi [Słońce] i mosiądzu
[Ziemia]; średnica orbity ziemskiej
wynosi ok. 45 cm).
Fot. ALOJZY CZARNECKI -

Toruń

CZYTELNIKU!
Pamiętaj, że biuro Zarządu
Głównego PTMA (K r ak ó w,
S o l s ki e g o 30), przesyła
na zamówienie każdą dostęp
ną w handlu książkę astronomiczną. Korzystaj w wyborze

z

recenzji

zamieszczanych

w "NOWOSCIACH WYDA WNICZYCH" Uranii!
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STEFAN PIOTROWSKI -

Wars z awa

EWOLUCJA GWIAZD
współczesna

N oaszaewolucji

wiedza o ewolucji gwiazd, a szerzej
materii we wszechświecie, bazuje na dwóch
fundamentach. Jednym jest teoria wewnętrznej budowy
gwiazd i procesów jądrowych zachodzących w ich wnętrzach;
drugi to dane obserwacyrne o jasności, barwie i składzie chemicznym grupy gwiazd - astronomowie mówią o gromadach
gwiazd - które powstały w tych samych miejscach i w tym
samym czasie, z tego samego tworzywa.
Przy op]sie prawidłowości obserwacyjnych i teoretycznych
świata gwiazd, odwoływać nam się przyjdzie ciągle do dwóch
wyobrażeń: jedno, to jest model naszej Galaktyki, czyli tego
zespołu około 100 miliardów gwiazd, z których jedną jest nasze Słońce, drugim jest pewien wykres zwany diagramem
Hertzsprunga - Russella (patrz rys. l oraz 2).
Wszechświat gwiazdowy, do którego należy nasze Słońce,
stanowi olbrzymie skupisko o kształcie spłaszczonego dysku.
W tak zwanej płaszczyźnie równikowej układu Drogi Mlecznej czyli Galaktyki, gęstość przestrzennego rozmieszczenia
gwiazd silnie wzrasta, występuje też wyraźne skupienie się
gwiazd w środku dysku, tworzące tzw. jądro Galaktyki. Każdy
z nas widział na pewno na nocnym niebie pas Drogi Mlecznej,
będący właśnie efektem łącznej poświaty wielu gwiazd skupiających się w pobliżu płaszczyzny centralnej. Światło ją
dra galaktycznego zasłaniają niestety przed naszym wzrokiem
chmury rozproszonej materii międzygwiazdowej, podobnie jak
gwiazdy silnie skoncentrowane w płaszczyźnie równikowej.
Patrząc "z góry", sponad płaszczyzny galaktycznej, zauważy
libyśmy, że populacja gwiazd tworzących dysk, a także materia międzygwiazdowa nie są rozłożone równomiernie, lecz
tworzą jakby zwoje spiralne,
tak zwane ramiona spiralne.
Gwiazdy i materia dysku wirują ruchem w przybliżeniu kołowym dokoła środka Galaktyki z szybkością malejącą w miarę oddalania się od jądra. W ramionach spiralnych zauważa
my luźne skupienia po parę setek gwiazd, tak zwane gromady galaktyczne lub otwarte.
Oprócz populacji gwiazd dysku i ramion spiralnych, istnieje
populacja gwiazd tzw. Halo galaktycznego, daleko rozciąga
jąca się w obie strony od płaszczyzny centralnej, otulająca
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Rys. l. Schemat naszej Galaktyki

(odległości

podano w kiloparsekach).

i przenikająca system dysku. W skład populacji Halo wchodzą
w szczególności bardzo bogate i zwarte, liczące dziesiątki
tysięcy członków gromady gwiazdowe, tzw. (od swego kształ
tu) gromady kuliste. Jest rzeczą uderzającą, że z tego bardzo
pobieżnego opisu układu naszej Galaktyki możemy już wyciągnąć pewne wnioski o wieku gwiazd. Rozważania z zakresu klasycznej mechaniki pokazują mianowicie, iż gromady
galaktyczne, otwarte, nie są tworami trwałymi; siły przycią
gania grawitacyjnego są w nich za słabe, by mogły je utrzymać jako indywidualne utwory przez czas kilku obiegów
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dookoła środka Galaktyki: siły przypływobodźcze wywierane
przez centralne partie Galaktyki, zupełnie analogiczne do
tych, które wyrwałują wybrzuszenia przypływowe na oceanach
ziemskich (na skutek przyciągania Księżyca i Słońca), rozerwałyby je w stosunkowo krótkim czasie rzędu poniżej miliarda lat. Nadmieńmy zresztą, że istnieją w ramionach spiralnych jeszcze luźniejsze układy gwiazd, tzw. asocjacje,
których czas rozpadu jest rzędu miliona lat. Wszystkie te zatem twory są młode; w niektórych wypadkach ich narodziny
musiały, w astronomicznej skali czasu nastąpić "dziś". Natomiast typowe dla gwiazd populacji Halo gromady kuliste są
tak zwarte, iż mogą się utrzymywać w swojej obecnej formie
przez okresy czasu setek miliardów lat, na pewno większe,
niż czas istnienia Galaktyki. Zachodzi więc przypuszczenie, że
mogą to być utwory bardzo stare.
Niezmiernie ważnych z ewolucyjnego punktu widzenia danych odnośnie składu chemicznego atmosfer gwiazd obu populacji dostarcza analiza spektralna . Otóż okazuje się, iż w stosunku do gwiazd dysku, w tym i naszego Słońca, gwiazdy
populacji Halo są kilka do paruset razy uboższe w metale.
Słońce, gwiazdy populacji dysku, materia międzygwiazdowa
składają się z około 60°/o wodoru, 20-30°/o helu i paru procent pierwiastków cięższych metali (w proporcjach wagowych). Domieszka metali w stosunku do wodoru w gwiazdach
Halo jest wyraźnie mniejsza.
Zobaczmy teraz jak układają się gwiazdy różnych populacji
na diagramie Hertzsprunga- Russella (rys. 2). W diagramie
tym na osi pionowej naniesiono jasności gwiazd, tzw. jasności absolutne,
tzn. nie zafałszowane czynnikiem odległości
czy zasłanianiem przez pył międzygwiazdowy, na osi poziomej barwy gwiazd, a więc w zasadzie temperatury ich powierzchni; wiadomo, że im temperatura świecącego ciała jest
wyższa, tym światło przez nie wysyłane jest bardziej niebieskie, im niższa - tym bardziej czerwone. Temperatury na
naszym wykresie rosną od strony prawej ku lewej, jasności
od dołu do góry. Jaśniejsze gwiazdy naszego nieba układają
się na diagramie H-R przede wszystkim w ukośnym pasie
przebiegającym od obszaru niebieskich jasnych gwiazd, tzw.
niebieskich olbrzymów, do stosunkowo słabych gwiazd czerwonych, tzw. czerwonych karłów. Słońce jest żółtym karłem.
Prócz tego widzimy obszar na diagramie zajęty przez gwiazdy
bardzo jasne czerwone, tzw. czerwone olbrzymy; w lewych
dolnych partiach wykresu widnieją słabe gwiazdy niebieskie,
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Rys. 2. Diagram
Hertzsprunga-Russella (H-R).

~----------------~-----------~
niebie!>kQ
:lóH 11
czerwona.

białe karły. Gromady
dają się na diagramie H-R
początkowo (jeśli zaczynać

b

Q.

,..

w

o.

galaktyczne, czyli otwarte, ukła
jako wyraźne ciągi, przebiegające
od prawej strony) wzdłuż ciągu
głównego i odginające się w określony;in punkcie od ciągu
głównego ku obszarowi czerwonych olbrzymów, potem następuje przerwa w ciągu i jego koniec pojawia się już w obszarze olbrzymów. Punkty odgięcia rozłożone są na całym
ciągu głównym na lewo od pozycji Słońca. Ciągi dla gromad kulistych populacji Halo układają się w znacznej mierze podobnie (choć nieco przesunięte na lewo) jak najwcześ
niej (przy posuwaniu się od strony prawej do lewej) odginając
się od ciągu głównego wykresu dla gromad otwartych z tym,
że przebiegają poprzez obszar podolbrzymów czerwonych
i sięgają w obszar czerwonych olbrzymów naogół wyżej, niż
wykresy dla gromad otwartych. Poza tym u ciągów gromad
kulistych pojawia się w określonej wysokości nad ciągiem
głównym tzw. gałąź horyzontalna, przebiegająca mniej wię
cej poziomo na lewo.

tzw.
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W ostatnich paru zdaniach daliśmy niejako opis morfologiczny ciągów gwiazdowych na diagramie H-R dla gromad
otwartych, a więc tworów młodych, należących do populacji
ramion spiralnych i dla gromad kulistych, prawdopodobnie
tworów starszych, należących do populacji Halo.
Jest rzeczą teorii wyjaśnić, w oparciu o dane dotyczące
struktury wewnętrznej gwiazd i przebiegu procesów termoją
drowych, ten ogólnie naszkicowany obraz. Rzeczą istotną jest,
iż ciągi na diagramie H-R dla gromad otwartych i kulistych
odnoszą się do tworów, które każdorazowo powstawały z dużym prawdopodobieństwem w jednym miejscu i w jednym
czasie i są zatem ciągami izochronicznymi, których wszystk~e
poszczególne punkty odpowiadają gwiazdom tego samego
wieku, różniącym się li tylko masami. Dane przez teorie
drogi ewolucyjne gwiazd o różnych masach, urwane na tym
samym określonym wieku, powinny swoimi punktami koń
cowymi dawać te właśnie zaobserwowane dla gromad wąskie
pasy - wtedy wiek "urwania" da nam wiek gwiazdy.
Od lat dwudziestych naszego stulecia domyślano się, iż za
produkcję energii wysyłanej ustawicznie z powierzchni gwiazd
w przestrzeń, odpowiedzialne są procesy zachodzące w ją
drach atomów. Wszystkie inne do pomyślenia źródła energii - na przY'kład kurczenie się gwiazd - są zupełnie niewystarczające by pokryć rozchód energii
na promieniowanie
w okresach czasu rzędu miliarda lat a przecież choćby
z danych geologicznych wiemy, że przez co najmniej taki
okres nasze Słońce, typowa gwiazda, musiało świecić i ogrzewać Ziemię z mniej więcej nie zmienioną intensywnością.
Szczegółowa znajomość procesów termojądrowych, które mogą zachodzić w warunkach gwiazdowych, znakomicie się rozwinęła głównie w ostatnich latach. Jest chyba dość charakterystyczne, że na skutek znaczenia znajomości tych procesów
dla celów wojennych w tej chwili chyba lepiej znamy
aspekty nuklearne ewolucji gwiazd, niż czysto astrofizyctne:
po prostu więcej pieniędzy wydano na zrozumienie różnych
szczegółów fizyki jądrowej niż astronomii.
Warunki panujące we wnętrzu gwiazdy mogą być opisane
i zrozumiane za pośrednictwem ujętych w równania prawidłowości wiążących ze sobą takie wielkości jak gęstość, temperatura, ciśnienie, tempo produkcji energii jądrowej, natęże
nie przepływu energii ze środka ku powierzchni. Jedną z waż
niejszych cech obrazu, jaki się w ten sposób wytwarza jest
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ta, iż gwiazda posiada na ogół pewien mechanizm automatycznie dopasowujący produkcję energii we wnętrzu gwiazdy
do jej wydatku z powierzchni. W przeciwieństwie do zwykłych ciał, które tracąc ciepło oziębiają się, gwiazda wydatkująca za dużo energii kurczy się i ogrzewa, a ponieważ procesy syntezy jądrowej (fuzji) przebiegają intensywniej w wyż
szych temperaturach, następuje automatycznie intensywniejsze spalanie jądrowe. Składająca się głównie z wodoru, jednorodna chemicznie gwiazda zaczyna od spalania (jądrowego)
wodoru na hel. Przy danej masie wytworzy się pewien stan
równowagi z określoną temperaturą powierzchni i ogólną jasnością, lokujący gwiazdę na określonym miejscu ciągu głów
nego (tzw. ciągu wieku zero) diagramu H-R.
Był

to chronologicznie biorąc pierwszy sukces teorii webudowy gwiazd. Im gwiazda jest masywniejsza,
tym bardziej na lewo i wyżej leży na ciągu głównym. Wydatek na wypromieniowanie u gorących gwiazd ciągu głównego
jest tak olbrzymi, iż w tym miejscu ciągu parę milionów lat
wystarczy na wypalenie lQQ/o całkowitej zawartości wodoru
w gwieździe. W miejscu gdzie na diagramie jest Słońce, analogiczny okres czasu wynosiłby już parę miliardów lat, a dla
czerwonych karłów ten okres wyrażałby się czasem dłuższym
niż prawdopodobny wiek Galaktyki. Stąd prosty wniosek, iż
najszybciej ewoluują obiekty masywne i w nich najprędzej
zaznaczy się wpływ niejednorodności wynikający z wytwarzania się bezwodorowego jądra; przy braku mieszania i gwał
townie ku środkowi gwiazdy wzrastającej temperaturze, tam
właśnie najprędzej wypali się wodór.
wnętrznej

Wytwarzająca się niejednorodność chemiczna powoduje, jak
to pokazują równania wewnętrznej budowy, rozdęcia gwiazdy
i jej odejście z ciągu głównego na prawo, nieco w górę, a więc
ku obszarowi czerwonych olbrzymów. W grupie gwiazd o tym
samym wieku, a tylko różnych masach odejście od ciągu
głównego pojawi się najpierw u masywniejszych, szybciej
wypalających wodór obiektów. Tutaj właśnie teoria tłumaczy
w piękny sposób, dlaczego właśnie lewe końce ciągów, odpowiadających gromadom otwartym na diagramie H-R, odginają się od ciągu głównego. Dalej, tym samym niejako pociągnięciem pióra, teoria pokazuje, iż im dalej na prawo,
a więc w punktach odpowiadających mniejszym masom i bardziej czerwonej barwie, zaczyna się odgięcie, z tym starszą
gromadą mamy do czynienia: po prostu w starych grama-
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dach efektowi niejednorodności chemicznej udaje się dotrzeć
do mniejszych i wolniej ewoluujących mas. W ten
sposób można było wyznaczyć wiek poszczególnych gromad,
to jest czas jaki upłynął od ich powstania. Najmłodsze gromady galaktyczne, w których odejście od ciągu głównego zaznacza się już w obrębie niebieskich olbrzymów, mają wiek
niewielu milionów lat, wiek najstarszych sięga 10 miliardów
lat; dla gromad kulistych, a więc typowych przedstawicieli
populacji Halo (gromady otwarte można uważać za reprezentatywne dla populacji ramion spiralnych) otrzymujemy liczby
większe, choć nie drastycznie większe, rzędu kilkunastu miliardów lat.
Wracając do zagadnienia ewolucji pojedynczej gwiazdy zaznaczmy, że większość swojego życia gwiazda z reguły spędza
na ciągu głównym; ewolucja po odejściu od ciągu głównego
przebiega szybko, w niektórych fazach ewolucji tak szybko,
iż praktycznie nie obserwujemy np. gwiazd w gromadach
otwartych w fazach odpowiadających przejściu między niebieską a czerwoną częścią ciągu. Po wypaleniu wodoru w ją
drze kurczy się ono, palenie wodoru przenosi się do otoczki
jądra, a w samym jądrze po pewnym czasie zapali się hel,
spalając się jądrowo na węgiel. Nastąpi to z chwilą, gdy temperatura jądra osiągnie wartość 100 milionów stopni. W dalszym ciągu ewolucji (gwiazda znajduje się wtedy w obszarze
czerwonych olbrzymów) wytwarzać się będą w kolejnych
reakcjach jądrowych coraz cięższe pierwiastki aż do pierwiastków grupy żelaza. Istnieje dość dobrze ugruntowane
przypuszczenie, iż przy tworzeniu się przynajmniej niektórych jeszcze cięższych pierwiastków w późnych stadiach ewolucji, odpowiednie reakcje jądrowe zachodzą w gwieździe
w warunkach gwałtownych, wybuchowych przemian, takich
jak wybuchy gwiazd supernowych. Niektóre nowsze obliczenia modelowe zdają się wskazywać, iż ucieczka energii
z gwiazdy poprzez neutrina jest niekiedy tak wydajna, iż nie
dochodzi do "zapalenia się" jądrowego węgla i dalszych pierwiastków; być może wszystkie ciężkie pierwiastki wytworzyły
się w trakcie procesu takiego wybuchu. Jest faktem obserwacyjnym, iż wiele czerwonych olbrzymów ustawicznie "wyparowuje" najbardziej zewnętrzne partie swoich rozdętych
atmosfer; w takich procesach, a także zapewne w procesach
gwałtownych erupcji niektóre obliczenia modelowe czynią
bliskim przypuszczenie wytwarzania się warunków sprzyjających wybuchowi gwiazda w ostatnich fazach swej eworównież
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lucji odrzuca znaczną część swojej masy w przestrzeń, wzbogacając zapasy materii międzygwiazdowej. Zwróćmy uwagę,
że w ten sposób materia międzygwia2ldowa nawet gdy
pierwotnie składała się tylko z wodoru - zostaje wzbogacona
w pierwiastki ciężkie, które wytworzyły się w "piecu gwiazdowym" z wodoru.
Mówiliśmy uprzednio, iż fakt istnienia bardzo młodych gromad galaktycznych wskazuje, iż gwiazdy tworzą się jeszcze
dziś i przyjmowanym powszechnie, chyba jedynym możliwym
mechanizmem jest tworzenie się ich z kondensacji obłoków
materii międzygwiazdowej. Dochodzimy tu do wyciągnięcia
bardzo ważnego wrniosku odnośnie historii rozwoju Galaktyki
i populacji gwiazd składających się na nią. Skoro mianowicie
młode gwiazdy populacji dysku i ramion spiralnych są bogatsze w metale od starszych gwiazd populacji Halo, widocznie są to niejako gwiazdy drugiego pokolenia; utworzyły
się w tym także nasze Słońce - z materii, która w ciągu
już raz przebytej we wnętrzach gwiazd pokolenia starszego
ewolucji, została wzbogacona w pierwiastki ciężkie. Gwiazdy
populacji Halo, stare, noszą w swoim składzie chemicznym
znamię utworzenia się w czasach kiedy protogalaktyka dopiero zaczynała zapadać się ku płaszczyźnie równikowej;
świadczą też zresztą o tym omówione już poprzednio inne
rozmieszczenia i ruchy gwiazd populacji Halo; nie mają one
kołowego ruchu dysku, lecz przebiegają koło jądra Galaktyki
po bardzo wydłużonych. i rozmaicie zorientowanych elipsach
i dają swoim stanem rozmieszczenia i ruchów świadectwo
wczesnym fazom zapadania się Galaktyki z dużo rozleglejszych niż obecne rozmiarów.
Należy kilka słów poświęcić końcowym fazom ewolucji
gwiazd. Po odrzuceniu zewnętrzmych części gęste, bezwodorowe jądro gwiazdy "przebiega" szybko w lewy dolny róg
diagramu H-R, lądując tam jako gorący, a więc biały karzeł,
w którym nie zachodzą już procesy termojądrowe, a słabe
świecenie odbywa się na koszt stopniowego, trwającego miliardy lat stygnięcia. Tak więc białe karły to cmentarz gwiazdowy.
Nie byłoby fair z punktu widzenia ścisłości naukowej nie
wspomnieć przy końcu tego opisu o niepewności obarczającej
nasze poszczególne wnioski. Otóż o ile fazy ewolucji do stadium czerwonego olbrzyma, a w szczególności odtworzenie
ciągów barwa jasność gromad, są dość pewne a sukces
ten został osiągnięty głównie dzięki możliwości zastosowania
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w ostatnich latach super szybkich maszyn liczących do konstruowania modeli gwiazd, o tyle fazy późniejsze, obejmujące
wyrzut materii, są w znacznej mierze spekulatywne: drobne
niepewności parametrów figurujących w obliczeniach dla
mniej masywnych gwiazd chodzić tu będzie przede wszystkim
o zupełnie obecnie prymitywną znajomość procesów wyrnieszywania się materii wewnątrz gwiazdy (tak zwanych procesów konwekcji) - dają ogromny margines błędu w końco
wych fazach ewolucji i nie pozwalają na ich pewne prześledzenie rachunkowe. Nawet jeśli chodzi o wzbogacenie materii w pierwiastki ciężkie, bywają wysuwane hipotezy, iż
stało się to nie we wnętrzach szybko ewoluujących, masywnych gwiazd pierwszego pokolenia, lecz w momencie jakiegoś
wybuchu we wczesnych stadiach życia Galaktyki. Obserwujemy na niebie takie wybuchające galaktyki; czy i nasza
przeszła taki kataklizm?
Istnieje dość wyraźna ujemna korelacja między odległością
gromad kulistych od płaszczyzny dysku galaktycznego a zawartością pierwiastków ciężkich: im większa ta odle g łość, tym
mniejsza zawartość metali; czyżby to świadczyło, iż już
w przedgalaktycznym stadium pierwiastki ciężkie przedyfundowały ku płaszczyźnie centralnej?
Innym jeszcze elementem niepewności dosyć podobnego
typu jest niepewność co do pierwotnej zawartości helu w materii przedgalaktycznej; czy obecna jego zawartość w gwiazdach populacji dysku jest wynikiem spalenia się wodoru na
hel w gwiazdach pierwszego pokolenia, czy też "od początku''
hel znajdował się w materii pregalaktycznej. Niestety nie
udało się do tej pory stwierdzić zawartości helu w starych
gwiazdach populacji Halo, co miałoby tu znaczenie decydujące.

Ostatnio radioastronomowie zaobserwowali fale radiowe doze wszystkich kierunków, odpotemperaturze 3 stopni powyżej
absolutnego zera. Promieniowanie to z dużym prawdopodobieństwem jest rozrzedzonym promieniowaniem, które powstało w epoce, kiedy cały ekspandujący wszechświat był
jeszcze bardzo skupiony, w epoce pierwotnej kuli ognistej tak tłumaczę termin angielski Primeval Fireball. Otóż obserwacja obecnej gęstości tego promieniowania i jego temperatury może nam coś powiedzieć o początkowych fazach i szybkości 'przebiegu ekspansji materii wszechświata, a zatem
o warunkach w jakich ewentualnie wytwarzać się mógł hel.
chodzące do nas izotropowo
wiadające świeceniu ciała o
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Niepewność wniosków, jakie można wyprowadzić odnośnie
początkowej zawartości helu, wynika tu nie tyle z niedokładności danych obserwacyjnych, ile z fundamentalnych niepewności co do zasadniczych teorii fizycznych a także co do
danych .fizyki nuklearnej, jakie należy stosować przy obliczaniu wczesnych faz ekspansji wszechświata.
CZESŁAW

LITEWKA -

Katowice

W 100 LAT PO ODKRYCIU HELU
w1968 roku mija 100 lat, odkąd w widmie spektroskopowym chromosfery słonecznej odkryto nowe, nieznane pasmo, należące - jak się później okazało - do nowego pierwiastka chemicznego, helu.
W roku 1868 miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca.
Przybył tam astronom duński, P. J. Ja n s s e n, który po raz pierwszy w historii - zbadał spektroskopowo koronę
słoneczną. W otrzymanym widmie wykrył on wybitnie żółtą
linię, bardzo bliską linii sodowej, lecz z nią z nieidentyczną.
Linia ta nie odpowiadała żadnemu znanemu pierwiastkowi.
Nową linię, oznaczoną symbolem D 3 , badali nadal jej odkrywca wraz z J. N. L o ck y er e m oraz E. Frank l a nd e m i in., podsuwając myśl, że spowodował ją nowy pierwiastek obecny na Słońcu, lecz nieobecny na Ziemi. Ponieważ
wiedziano, że metale alkaliczne dają widma liniowe, sądzono
początkowo, że nowy pierwiastek jest metalem i zapronowano, aby zwał się helem (łac. helium) od greckiego słowa
helios oznaczającego Słońce. Później odkryto ją również
w widmach pewnych gwiazd, a w 1882 r . P a l m i er i wykrył ją także na Ziemi badając gazy Wezuwiusza.
W 1888 r. W. F. H i l l e b ran d, działając na uranit kwasem siarkowym, zauważył, że wydziela się przy tym pewna
ilość gazu chemicznie biernego, którego nie udało się zidentyfikować. Dalsze badania, prowadzone przez W. Ramsa y a oraz Traversa (1885 r.) dowiodły, że gazem tym
jest właśnie hel, okazało się więc, że jest on również pierwiastkiem ziemskim. Wreszcie w 1903 r. W. Ramsay
i F. S o d d y dokonują sensacyjnego odkrycia, że hel jest
produktem rozpadu radu.
Hel, pierwiastek o znaku chemicznym He, liczbie atomowej
2, ciężarze atomowym: 4,0026 i gęstości: 0,17848 gramów na
litr (·względem powietrza: 0,1381) jest gazem bezbarwnym
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i bezwonnym, wyikazującym całkowitą bierność chemiczną
(nie wchodzi w związki z żadnym ze znanych pierwiastków).
Hel, którego temperatura krytyczna wynosi 267,9°C,
a temperatura skraplania - 268,98°C, pozwala się zestalić
pod ciśnieniem 25,27 atm i przy temperaturze - 272,19°C;
w temperaturze 2,l9°K hel staje się substancją o właściwo
ściach nadciekłości, praktycznie pozbawioną lepkości.
Hel występuje zarówno w atmosferze, jako domieszka gazów ziemnych, jak też w litosferze i hydrosferze. W litosferze występuje on w postaci często spotykanego izotopu He\
powstającego w wyniku rozpadu radioaktywnego pierwiastków promieniotwórczych, jak też w postaci izotopu He 3 , bę
dl:tcego produktem rozpadu trytu (izotop wodoru).
V. M. G o l d s c h m i d t obliczył, uwzględniając wiek skorupy ziemskiej oraz przeciętną zawartość pierwiastków promieniotwórczych (zawartych w skałach pierwotnych), które
w ciągu całej historii geologicznej weszły w obieg procesów
wietrzenia, że w dzisieszej atmosferze powinno być ok. 80
razy więcej helu, niż go jest w istocie. Stan ten tłumaczy się
tym, że hel jako bardzo lekki w drobnej części mógł zostać
przytrzymany w polu grawitacyjnym Ziemi, przeważnie zaś
"uciekał" w przestrzeń międzyplanetarną. Ponieważ atmosfera Słońca podlega wielokroć potężniejszemu polu grawitacyjnemu, hel jest tam pierwiastkiem znacznie obfitszym (ok.
90 atomów helu (He) na l atom krzemu (Si), a w atmosferach innych gwiazd stałych jeszcze obfitszym (ok. l mln. atomów He na l atom Si). Wynika stąd wniosek, że w skali
kosmicznej hel jest jednym z najpospolitszych pierwiastków.
Stałym dostawcą helu jest litosfera, zwłaszcza skały granitowe, najbogatsze w pierwiastki promieniotwórcze. Pewna
ilość helu, powstającego przy promieniotwórczym rozpadzie
atomów, powstaje zamknięta w głębi litosfery, większość jednak przedostaje się poprzez pory skalne i szczeliny tektoniczne do atmosfery.
Ponieważ hel uważano początkowo za pierwiastek bardzo
rzadki, a w dodatku nie znano możliwości jego zastosowania
praktycznego, nie wzbudzał on większego zainteresowania
poza światem nauki - nawet po odkryciu przez dwóch amerykańskich uczonych: D. F. F ar l a n d a i H. P. C a d y' eg o w 1905 r. nieznacznych ilości helu w złożach gazu ziemnego w stanie Kansas. Sytuacja zupełnie się zmieniła z chwilą, kiedy na początku I wojny światowej uczeni brytyjscy
doszli do wniosku, że hel można z powodzeniem · zastosować
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napełniania wojskowych sterowców 1). Najważniejszą zahelu okazała się właśnie jego bierność chemiczna. J edynym gazem, który mógł rywalizować z helem w zakresie
przewodności cieplnej, przenikalności dźwiękowej etc. był

do

letą

wodór, który jednak jako bardzo aktywny chemicznie stwarzał wielkie niebeZlpieczeństwo w zastosowaniu. Pierwsze zakrojone na większą skalę poszukiwania helu na terenie Wielkiej Brytanii i Kanady nie przyniosły rezultatów. Przystą
pienie USA do wojny (1917 r.) przynosi ponowne ożywienie
w poszukiwaniach helu, wtedy udało się określić ilość zasobów tego gazu i charakterystykę jego złóż.
Dziś zastosowanie helu jest już powszechne. Używa go
się w celu ochrony (izolacji) roztopionych metali przed wią
zaniem się ich z aktywnymi gazami otaczającego powietrza
(głównie tlenu), a również wykorzystuje go się w uzyskiwaniu różnych metali, jak: aluminium, cyrkon, wolfram, molibden, tantal, niob, tytan, beryl i inne, a także przy wytwarzaniu stopów z tych metali. Dalsze zastosowanie znalazł
hel w optyce, a to dzięki niewielkiemu współczynnikowi
załamania, co pozwala wypełniać nim przestrzenie między soczewkami w instrumentach optycznych (teleskopy, dalekomierze i in.), w reaktorach atomowych z gazowym chłodze
niem, w produkcji kryształów półprzewodników z krzemu
i germanu i innych. Szerokie zastosowanie znalazł hel również w medycynie,
a także w konserwowaniu produktów
żywnościowych. Jednak renesans tego pierwiastka nastąpił
z chwilą jego szerszego zastosowania w przemyśle zbrojeniowym. Z długiej listy jego zastosowań w tym przemyśle wystarczy wymienić tylko najważniejsze. Płynny hel wykorzystywany jest przy budowie żyroskopów korpuskularnych
i pilotów automatycznych dla samolotów, rakiet i okrętów
(żyroskopy takie zapewniają 100 razy większą dokładność
kierowania niż mechaniczne). Za pomocą płynnego helu pracują
również
mikrofalowe wzmacniacze wykorzystywane
w stacjach radarowych i radioastronomii.
Na skalę 'Przemysłową otrzymuje się dziś hel przez destylację frakcjonującą z ciekłego powietrza, lub podobnie z gazów ziemnych. Największe obecnie znaczenie dla eksploatacji helu posiadają gazy ziemne niektórych terenów roponośl) Istotnie, Niemcy napełniali helem, produkowanym z piasków monacytowych swoje sterowce (zeppeliny) już podczas pierwszej wojny
światowej.
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nych. Zawarty w nich hel pochodzi prawdopodobnie z podłoża
granitowego roponośnych serii sedymentacyjnych; wraz z gazowymi węglowodorami został zamknięty w antyklinach osło
niętych skałami nieprzepuszczalnymi. Srednio zawartość He
w takich złożach dochodzi do 0,050/o, a miejscami osiąga nawet
8-100/o.
Największym obecnie producentem He są Stany ZjednoWedług obliczeń na 1.!.1961 r. zasoby He w USA wynosiły 5500 mln. m 3 • Główne ośrodki eksploatacji znajdują się

czone.

w stanach: Teksas, Utah, Kansas i Nowy Meksyk. W latach
1921-1928 produkowano w USA średnio rocznie 161 310 m 3
He, w 1040 r. - 250 000 m 3, w 1959 r. 13 353 000 m3,
a w 1966 r . - 17 977 000 m 3 . Produkcja i zużycie helu w USA
stale wzrasta; opracowano tam nawet i zatwierdzono długo
falowy program (IIelium Act) ochrony jego zasobów.
Drugim poważnym producentem helu jest Kanada. Pierwsze przemysłowe złoże helu zostało tu odkryte w 1952 r., ale
na większą skalę produkcja tego gazu nastąpiła dopiero po
roku 1963. Średnio Kanada zużywa rocznie ok. 20 tys. m 3 He,
reszta natomiast jest przeznaczona na eksport, głównie do
Wielkiej Brytanii, NRF, Francji, Włoch, Szwecji, Norwegii
i Japonii. W związku z dużym zapotrzebowaniem na hel ze
strony zagranicznych odbiorców, Kanada planuje rozwój tej
dziedziny przemysłu. Nowe zakłady powstaną na dalszych
zbadanych złożach helonośnych (przede wszystkim złoże Wood-Mountains).
Również Związek Radziecki posiada bogate pokłady węglo
wodorów z podwyższoną zawartością helu, szczególnie na
Powołżu i w Republice Korni; pewne ilości helu zostały również stwierdzone w gazach ziemnych Rumunii i Węgier,
a w Bułgarii w gazach wód mineralnych związanych z osadami mezozoicznymi.
Znacznymi zasobami helu dysponuje kontynent afrykaiJski. Na uwagę zasługują zwłaszcza gorące źródła Nyamasi
w Tanzanii (17,90/o He) oraz źródło litowe w Santenay i Ghanie z zawartością He do 101l/o. Bogate są rrównież w hel (do
12,90fo He) gazy ziemne wydzielające się ze złoża złoto-urano
wego w Witwatersrand w Republice Połudńiowej Afryki.
Duże możliwości odkrycia przemysłowych złóż helu istnieją
również w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują tu złoża
gazu ziemnego, związane z osadami cechsztynu, jak również
złoża metanu związane z utworami karbonu na Górnym śią
sku (do 0,4'0fo He).
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Z krótkiego przeglądu jakiego dokonaliśmy na tym mieJscu
wynika, że hel budzący początkowo jedynie zainteresowanie
naukowe, stał się dziś bardzo ważnym surowcem przemysło
wym. Nic więc dziwnego, że na całym świecie trwają obecnie intensywne poszukiwania za przemysłowymi złożami helu.
Wiadomo już, że otaczająca nas przyroda dysponuje poważ
nymi ·z asobami tego pier•w iastka 2 ). Poszukiwania ·za helem
mają jeszcze jedną ważną przyczynę. Ponieważ gaz ten
jest związany genetycznie z pierwiastkami promieniotwórczymi, może on służyć jako wskaźnik w poszukiwaniu złóż
rud radioaktywnych 3 ). Obecnie hel eksploatowany jest na
skalę przemysłową tylko w kilkunastu punktach naszego globu, ale nie ulega wątpliwości, że następne lata poważnie
wzbogacą mapę gospodarczą świata o nowe punkty pozyskiwania tego cennego pierwiastka.
2 ) Ogólne zasoby helu w atmosferze, litosferze (do głębokości 16 km)
i hydrosferze Ziemi, ocenia się na 5X10 14 m 3 •
3 ) w·arto tu również zaznaczyć, że nagromadzenie helu w
niektórych minerałach posłużyło w 1905 r. Rut h er for d o w i do oznaczenia ich wieku bezwzględnego (metoda helowa).

KRONIKA
Niezwykła

cefeida

S. D e m er s, astronom kanadyjski, w pażdzierniku 1964 roku rozpoczął fotometryczne obserwacje jasności cefeidy RU Cemeleopardalis
(średnia amplituda zmian blasku B.m2-9.m1, okres ponad 22d). Ponieważ jego obserwacje nie wykazały zmian blasku, poprosił swego kolegę, J. D. F er n i e, aby niezależnie obserwował tę gwiazdę. Obserwacje J. D. Fernie również nie wykazały wyrażnych zmian blasku 1 ).
Z obserwacji Kanadyjczyków wynika, że w okresie od pażdziernika
1964 do stycznia 1966 - amplituda zmian blasku RU Cam była rzędu
o.m1 i zmiany te miały charakter nieregularnych fluktuacji, zaś w okresie od marca 1966 do kwietnia 1966 - amplituda była mmiejsza niż
od o.m04. Obserwacje S. Demersa i J. D. Fernie'go zostały potwierdzone
przez obserwacje innych astronomów. Astronom holenderski W. W a mstek er na podstawie obserwacji, wykonanych w okresie od września
1965 do lutego 1966, stwierdził, że RU Cam wykazuje zmiany blasku
o amplitudzie o.m13, ale te zmiany są okresowe i okres nie uległ zmianie. C. H o f f m e i ster i H. H u t h zmierzyli jasność RU Cam na
wielu kliszach patrolowych otrzymanych w ciągu ostatnich lat
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Rys. l. Srednia krzywa zmian blasku RU Cam (wykres II. H u l h a)

w Sonneberg Observatory. Wykres l przedstawia średnią krzywą zmian
blasku w latach 1962-1965 opracowaną przez H. Hutha na podstawie
ponad 1100 klisz ze "szklannej biblioteki" Sonneberg Observatory.
Węgier L. D e t re z Konkoly Observatory w sierpniu 1966 roku
zanotował amplitudę o.mos. Wykreślił też zmiany głębokości maksimum
i minimum blasku RU Cam w ciągu ostatnich lat (Rys. 2). Suponuje
on, ekstrapolując wykres, że należy oczekiwać wzrostu amplitudy
zmian blasku, a więc wznowienia pulsacji.
RU Cameleopardalis była obserwowana nie tylko fotometrycznie.
Obserwowano również jej widmo. Jak wiadomo krzywa prędkości radialnej jest dla cefeid ważna. M. H a ck i R. F ar a g g i a n a z Obserwatorium w Trieście opracowały krzywą zmian prędkości radialnej
RU Cam w oparciu o spektrogramy, otrzymane w Mount Falomar
Observatory w latach 1956-1961. Wykryły też tzw. efekt stratyfikacji,
który polega na tym, że różne warstwy w atmosferze gwiazdy pulsują
z różną prędkością. średnia prędkość ekspansji chromosfery w tych
latach wynosiła 70 km/sek, co w przybliżeniu odpowiada prędkości
ucieczki z gwiazdy w odległości jednego promienia. Wynika z tego,
że zachodzi zjawisko wypływu materii z zewnętrznych warstw atmosfery gwiazdy; stracona materia musi być uzupełniana przez materię
napływającą z położonych głębiej
warstw. W okresie olbrzymiego
zmniejszenia amplitudy zmian blasku prędkość radialna była prawie
stała i w przybliżeniu równa średniej prędkości radialnej, obserwowanej w poprzednich latach. Ta stałość prędkości radialnej, według obserwacji G. W a 11 er s t e i n a i D. C r a m p t o n a, jest dowodem
zaprzestania pulsacji RU Cam w ostatnich latach.
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RU Cameleopardalis jest długookresową cefeidą II populacji (cefeidą
typu W Virginis) 2 ). Między maksimum i minimum blasku występują,
jak u innych gwiazd typu W Vir, jasne linie wodorowe. Jednak RU
Cam nie jest typową przedstawicielką cefeid II populacji. W jej widmie występują linie związków węgla, co świadczy, że jest ona w póź
niejszym stadium ewolucji od innych cefeid. Obecnie nie ma teoretycznego wytłumaczenia tak dziwnego zachowania się gwiazdy. Wprawdzie
teoria pulsacji cefeid przewiduje możliwość zaprzestania pulsacji, a potem wznowienia ich, ale potrzebny jest do tego okres rzędu 10 3-lOł lat.
L. Detre tłumaczy niezwykłe zachowanie się RU Cam oscylacjami
głębokości minimum i maksimum blasku.
Oscylacje takie zachodzą
u gwiazd typu RR Lyrae, które też należą do II populacji. Za tą hipotezą przemawia fakt zwiększenia się amplitudy zmian jasności, co
zaobserwowano w połowie 1967 roku . Okres ponownych pulsacji nie
jest stały i waha się w okresie 22tl-25<l. Obserwowane zmiany amplitud u gwiazd typu RR Lyr nie zachodzą jednak na tak dużą skalę.
Problem teoretycznej interpretacji zatrzymania się pulsacji RU Cameleopardalis pozostaje więc otwarty.
PIOTR FLIN

Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od 1 lipca do 30

wrze~nia

1967)

A. Satelity Ziemi
l. Wojskowe satelity łącznościowe, USA
- l lipca umieszczono na orbitach 6

bliźniaczych satelitów;
- orbita kołowa, równikowa o odległości 33 500 km.
2. Biosatellite-2, USA
- 7 września wprowadzony na orbitę, 9 września sprowadzony zasobnik biologiczny;
- masa 427 kg, w zasobniku znajdowało się 10 mln różnych organizmów: roślin, owadów, bakterii, wirusów;
- badanie wpływ u stanu nieważkości, promieniowania i innych
czynników na wzrost, rozwój i dziedziczność żywych organizmów.
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3. Lani Bird-3, USA
28 września wprowadzony na orbitę pośrednią;
po przeprowadzeniu manewrów korekcyjnych ostateczne ustalenie
orbity nastąpi w styczniu 1968 r.;
cel: łączność radiowa i TV w strefie O. Spokojnego, tj. między
Ameryką, Azją wschodnią i Australią.
4. Kosmos, satelity ZSRR do badań przestrzeni kosmicznej
- w III kwartale uruchomiono 13 tych satelitów (nr 168-180);
- na wyróżnienie zasługuje Kosmos-174 z dnia 31 sierpnia obiegający Ziemię na orbicie
o odległości w· perigeum 500 km,
w apogeum 39 750 km (czas okrążenia 11 godz. 55 min.); jest to
orbita typowa dla satelitów telekomunikacyjnych Molnia.
B. Statki kosmiczne
l. Surveyor-4, USA

14 lipca start w kierunku Księżyca, 17 lipca przed lądowaniem
utracono łączność radiową, aparat uległ rozbiciu.
2. Lunar Explorer-35, USA
19 lipca start w kierunku Księżyca;
22 lipca wejście na orbitę wokółksiężycową o periselenium
640 km, aposelenium 7200 km, przewidywany okres krążenia
około 3 lat;
104 kg, aparatura do pomiarów pola magnetycznego, cząstek pyłu
kosmicznego i promieniowań różnych typów.
3. Lunar Orbiter-5, USA
l sierpnia start w kierunku Księżyca;
5 sierpnia wejście na orbitę wokółksiężycową o periselenium
200 km, aposelenium 5920 km;
380 kg, fotokamery i czujniki promieniowania i meteorytów;
od 6 sierpnia przekazywanie zdjęć, na których m. in. odkryto
rejony pokryte jak gdyby pyłem lub osadem, na dnie niektórych kraterów w okolicach biegunowych Księżyca wykryto obecność bliżej nie określonych materiałów, sprawiających wrażenie
-

ciekłych.

4. Surveyor-5, USA
- 8 września start z Przyl. Kennedy, 11 września lądowanie na
Księżycu. Stacja ma nachylenie do pionu pod kątem 19,9°, przypuszczalnie wylądowała na zboczu krateru;
cel: fotografowanie i analiza chemiczna powierzchni Księżyca;
od 11 do 16 września aparat przekazał 4741 zdjęć, 13 września
uruchomiono na krótko 3 silniki rakietowe dla zbadania reakcji
gruntu Księżyca na wstrząsy, analiza chemiczna gruntu wykazała znaczną jego radioaktywność.
Wynik ten nie jest zgodny z wynikami badań Łuny-13 z grudnia
1966 r., które wykazały małą radioaktywność. Bardzo możliwe, że poszczególne rejony Księżyca wykazują znaczne różnice w natężeniu radioaktywności, zależnie od składu mineralnego gruntu, podobnie ja!~
to ma miejsce na Ziemi.
C. Inne doniesienia
W lipcu kierownictwo NASA doniosło o odebraniu sygnałów ze stacji kosmicznych Pionier-6 i 7. Stacje te przekazały informacje o stanie
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fizycznym przestrzeni od strony półkuli Słońca niewidocznej z Ziemi
w czasie tych obserwacji.
4 sierpnia dokonano w bazie Woomera w Australii udanej próby rakiety Europa-l, należącej do ELDO. Rakieta odbyła lot balistyczny na
odległość 4800 km.
9 września zakończyło się w Wiedniu Międzynarodowe Sympozjum
Komunikacji Kosmicznej, w którym wzięło udział 200 przedstawicieli
ośrodków badań naukowych z całego świata. Wygłoszono liczne referaty przedstawiające już zrealizowane (USA i ZSRR) oraz projektowane
programy lotów kosmicznych.
Od 11 do 14 września trwało w Zakopanem Międzynarodowe Sympozjum dla omówienia badań naukowych za pomocą sztucznych satelitów Ziemi. Udział wzięli przedstawiciele nauki z 12 krajów. Głównym
tematem Sympozjum było wykorzystanie SSZ do pomiarów Ziemi
i górnych warstw atmosfery.
W Polsce prowadzi się nadal badania atmosfery przy pomocy rakiet,
dla potrzeb meteorologii. We wrześniu zakończono drugi w tym roku
cykl wysyłania rakiet do stratosfery, w okresie 6 tygodni wysłano 17
rakiet Meteor-l. Miejscem doświadczeó. jest rejon Ustki. W ciągu 3 lat
badań startowało 60 rakiet. Eksperymenty te prowadzą specjaliści z Zakładu Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM w Krak0wie. W zakładzie tym opracowano ostatnio nowy typ rakiety meteorologicznej
Rasko-2, która ma długość 1,5 m i może osiągać wysokość 3 km.
Rasko-2 ma służyć do aktywnego oddziaływania na chmury (tzw. modyfikacja chmur), przy pomocy jodku srebra i suchego lodu, celem
rozpraszania chmur lub wywoływania deszczu.
ALEKSANDER KUŚNIERZ

"Kopuły" księżycowe

W pewnych okolicach powierzchni Księżyca, a zwłaszcza przy brzegach mórz, występują interesujące utwory kopulaste. Są to płaskie wyżyny o kształcie kolistym lub eliptycznym, mające stoki nachylone zaledwie pod kątem kilku stopni. średnica ich zawiera się w granicach od
kUku do kilkunastu kilometrów, wysokość zaś dochodzi do kilkuset metrów. Bardzo często wierzchołek utworu kopulastego zakończony jest niewielltim i stosunkowo płytkim kraterem. Dotąd jeszcze nie ustalono nazwy dla tych utworów; Ph. F t u t h nazywa je po prostu "guzami"
(die Beulen), natomiast P. M o o r e i H. P. Wilk i n s - "księżycowymi
kopułami"

(lunar domes).

Utwory kopulaste trudno dostrzec na powierzchni Księżyca i dlatego
na podstawie obserwacji ziemskich stwierdzono ich występowanie tylko
przy następujących kraterach: Ar a g o (zachodni przeg Mare Tranquillitatis), P l a n a (północny brzeg Lacus Somniorum), M a n i l i u s (południowo-wschodni brzeg Mare Vaporum), Tri e s necker (północny
brzeg Sinus Medii), G a m b ar t (północny brzeg Mare Nubium), Ki e s
(południowo-zachodni brzeg Mare Nubium), C a p u a n u s (południowy
brzeg Palus Epidemiarum), H ort e n s i u s i M i l i c h i u s (wschodni
brzeg Oceanus Procellarum), M a y er T (południowo-zachodni brzeg
Mare Imbrium) i Hero d o t u s (północno-wschodni brzeg Oceanus
Procellarum).
Jest oczywiste, że na zdjęciach otrzymanych za pomocą sond LunarOrbiter znajduje się dużo więcej utworów kopulastych. Ponadto na zdję-
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ciach tych widać bard2lo delikatne szczegóły ich budowy, czego nie można
zobaczyć z Ziemi nawet przez największe teleskopy. Przykładem może
być zdjęcie wykonane 26 listopada 1966 r. z wysokości 48 km przez sondę
Lunar-Orbiter-2 (zdjęcie to jest reprodukorwane na czwartej stronie
okładki Uranii, 1967, nr 6). Obejmuje ono południowy brzeg Oceanus
Pl'Ocellarum, a ściślej obszar leżący na zachód od krateru Flamstead.
Na południowy zachód od krateru Mayecr T (współrędne selenograficzne: 31°,5 dług. zach. i 13°,0 szer. półn.) znajduje się 6 utworów lmpulastych d. jeden z nich jest największym znanym utworem tego typu na
widocznej z Ztiemi półkuli Księżyca. Jego średnica w kierunku półlilac
południe wynosi 17 km, a w kiecrunku wschód-zachód aż 20 km. Ma on
wierzchołek zakończony kraterem o średnicy około 2 km i głębokości
około 100 m. Natomiast na północ od krateru Hortensius (współrzędne
selenograficzne: 28°,5 dług. zach. i 7°,5 szer. półn.) jest 5 utworów kopulastych, z których 4 mają wierzchloki zakońcwne kraterami o średnicy
od l do 2 km. średnrica tych
a ich wysokość dochodzi do

kopuł mieści się
około

w granlicach od 6 do 13 km,

200 m.

Po lewej: Kopuly ks~ężyeowe przy .kirar!Jer:oe Hortensius (wg rysunku P. Pffhody),
po prawej: Schematyczna mapka w:schocLn1ej części Oceanus Pmoellarum, na ·k itórej
czarnymd kóleCJZJkami o1zm.:ac:zono kopuły k;siężyoowe: l
Rein.ho~d. 2 Landsl>erg,
3 - Kunowski, 4- Encke, 5 - Kepler, 6 - Hontensius., 7 - MiJ:ichilus, 8 - Miayer T.,
9 - Bessarion A.

Z powodu małych rozmiarów oraz osobliwych kształtów utwory kopulaste stało rzucają się w ~oczy i są dość trudne do odszukania na Księ
życu. Pamimo to obserwacja ich może być bardzo wdzięcznym zadaniem
dla miłośników astronomii, posiadających większe lunety (np. teleskopy
zwierciadlane o średnicy powyżej 150 mm). Można je wprawdzie obserworwać także mniejszymi lunetami, ale wówczas nie da się zobaczyć szczegółów budorwy. Utwory te najłatwiej odszukać przy kraterach Hortensius,
Milichius 'i Mayer T, co w znaczmym stopniu ułatwi załączona mapka
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wscnodniej części Oceanus Procellarum. Oczywiście do obserwacji należy
wybrać odpowiednią fazę Księżyca, ponieważ tylko przy ukośnym oświe
tleniu można widzieć niskie wzniesienia.
Problem pochodzenia utworów kopulastych w Księżycu nie został
jeszcze definitywnie rozwiązany. Jedni (np. L. von B u c h) uważają,
że są to wzdęcia jego powierzchni wywołane siłami wulkanicznymi. Inni
natomias,t (np. R. K e t t ner) sądzą, iż lawa wulkaniczna wydobywająca
się z wnętrza globu księżycowego utworzyła niskie i płaskie stożki,
wierzchloki których są niekiedy zakończone otworami kraterowymi. A zatem mechanizm powstawania kopuł księżycowych byłby bardzo zbliżony
do mechanizmu powstawania ziemskich wulkanów.
STANISŁAW

Liniowe

łańcuszki

R. BRZOSTKIEWICZ

kraterowe na widocznej z Ziemi

półkuli

Księżyca

Do bardzo interesujących utworów na odwrotnej stronie Księżyca
liniowe łańcu s zki kraterowe, odkryte przez astronomów radzieckich na zdjęciach otrzymanych w r. 1965 przy pomocy automatycznej
stacji międzyplanetarnej Sonda-3. Kratery w łańcuszkach zgrupowane
są jeden obok drugiego na linii prostej, mającej czasami ponad 1000 km
długości.
Niekiedy kratery w łańcuszku położne są tak ciasno obok
siebie, że mają wygląd doliny z łukowatymi wyżłobieniami na brzegu.
Najdłuższy łańcuszek ma aż 1100 km długości, a składa się z 46 kraterów o średnicy od 10 do 28 km.
Na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca również występują liniowe
łańcuszki kraterowe, chociaż nie tak licznie i o dużo mniejszych rozmiarach. Najwyraźniej obserwujemy je między kraterami A l b a t eg n i u s i H i p p ar c h u s, leżących w środkowych partiach Ksi ę 
życa 1 ). Jeden z tych łańcuszków ma około 30 km długości i skierowany
jest ku kraterowi H er s c h e l. Składa się on z 5 małych kraterów,
które mają tylko do 5 km średnicy . Drugi łańcuszek ma około 25 km
długości , skierowany zaś jest ku kraterowi
H o r r o ck s. Łańcuszek
ten składa się z 4 kraterów, mających od 4 do 9 km średnicy.
W tej okolicy Księżyca znajdują się jeszcze inne liniowe łańcuszki
kraterowe, trudniejsze do obserwacji. Występują one również między
kraterem Er a t o s t e n e s a kraterem Kopernik oraz przy kraterze A l f o n s.
należą

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Nowe satelity biologiczne
Doświadczenia nad zachowaniem się żywych organizmów w przestrzeni kosmicznej prowadzone były jeszcze przed umieszczeniem na
orbitach pierwszych sztucznych satelitów Ziemi. Słynny, a d2:1iś już
niemal historyczny eksperyment z psem Łajką w zasobniku Sputnika-2
poprzedzony był lotami rakiet balistycznych, w głowicach których
umieszczano psy. Zazwyczaj starano się odzyskiwać zasobniki biologiczne, tak było w przypadku radzieckich satelitów Sputnik-5, 6, 9 i 10
i niektórych Kosmos oraz amerykańskich Discoverer. Niepowodzenia
w tym względzie były raczej rzadkie. Potrzeba odzyskania zasobnika

') patrz 2 strona okladld.

86

URANIA.

biologicznego jest zrozumiała jeśli się weźmie pod uwagę, że ewentualne zmiany w żywym organizmie wywołane napromieniowaniem
występują zazwyczaj po pewnym czasie, a ponadto możność kontynuowania obserwacji po zakończeniu lotu daje pełniejszy obraz niż same
tylko przekazane w czasie lotu obserwacje aparatów pokładowych.
Przeprowadzone do tej pory eksperymenty miały głównie na celu
zbadanie wpływu stanu nieważkości oraz promieniowań występujących
w przestrzeni bliskiej Ziemi, na organizmy. Obecnie przystępuje się do
badań wpływu promieniowań występujących w przestrzeni z dala od
Ziemi. Ze względu jednak na dużą niepewność odzyskania zasobnika
z orbity o apogeum bardzo odległym, a także dla przyspieszenia eksperymentu, stosuje się w zasobnikach sztuczne źródło intensywnego
promieniowania. Do realizacji tych celów służą amerykańskie Biosatellite. Na razie uruchomiono dwa: Biosatellite-1 z dnia 14 grudnia
1966 r.
Biosatellite-2 z dnia 7 września 1967 r.
,6
Satelity te składają się z dwu
części: walca o średnicy 1,50 m
Masa całośd
17 i stożka ściętego.
wynosi od 400 do 500 kg. Walec
11.
zawiera zbiorniki gazów i ogniwa elektryczne, zasilające cały
układ.
Stożek
jest właściwym
., zasobnikiem biologicznym, który
na sygnał z Ziemi oddziela się,
u,ruchamia silnik hamujący, a na·~ ~nH-IH-+1!--+-IłiL n
stępnie
spadochron.
Zasobnik
zostaje schwytany w powietrzu
lub wyłowiony po wodowaniu.
Program przewiduje umieszczenie na orbitach sześć Biosatelitów o różnych okresach krążenia
(3, 21 i 30 dni).
Zasobnik Biosatellite-1 zawie<O
rał: żabi skrzek, owady, rośliny,
7
nasiona i różne bakterie. Jako
źródła sztucznego promieniowaRys. l. Schemat zasobnll<a Biosate!l!te
z obiektami: 1 i 14. Tradescantia (trójnia użyto preparatu strontu-85,
kratka); 2. osa pasożytnicza, 3. i 11.
emitującego przenildiwe promiencurospora; 4. i 12. bakterie lizogenne
niowanie gamma o energii 0,5
(nosiciele wirusów); 5. źródło promieniowania (izotop - stront 85); 6. i 10.
MeV. Dawka promieniowania
muszka owocowa; 7. dozymetr prowynosiła 30 rentgenów/godz. Eksmieniowania; 8. prostownik sygnałów;
peryment ten powiódł się tylko
9. żabi skrzek; 13. ameby, 15. piepn
turecki; 16. ziarna pszenicy; 17. groczęściowo; uzyskano drogą rasze!{; 18. prostownik źródła promieniodiową
obserwacje przyrządów
wania. Rozmieszczenie: 1-7 na oslonie
biologicznej, 8-19 pod osłoną biolopokładowych w czasie lotu, sam
giczną.
pojemnik jednak po opadnięciu

..

zaginął.

programu w Biosatellite-2 miała być umieszokres 30 dni pobytu na -orbicie. Jednak wobec
niepowodzenia eksperymentu z Biosatellite-1 postanowiono eksperyment powtórzyć. W zasobniku biologicznym umieszczono: ameby, pierwotniaki, ldjaniki żab, owady i rośliny. Zasobnik biologiczny powrócił
na Ziemię po 2 dniach 1otu w dniu 9 września 1967 r. (lot skrócono
o l dzień).
Według pierwotnego
czona mała małpka na
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Wstępne wyniki eksperymentu pozwoliły na stwierdzenie, że kijanki,
ameby i parametium zniosły lot bez szkody dla organizmów. U roślin
wystąpiły pewne zmiany, szczególnie co do geotropizmów: i tak korzenie pszenicy rosły ku górze ( w stosunku do gleby, w której
tkwiły), zaś liście pieprzu naginały się ku dołowi (na Ziemi odchylają
się ku górze). Kierownik eksperymentu C h ar l e s W i l s o n oświad
czył, że obserwacje te potwierdzają poprzednie eksperymenty przeprowadzone w tej dziedzinie na Ziemi.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Pogoda na Ziemi widoczna z przestrzeni kosmicznej

W dniu 6 grudnia 1966 r. został
wystrzelony z Przylądka Kennedego
satelita stacjonarny ATS-l (Applications Technology Satellite). Z wysokości ok. 35 tys. km pochodzi interesujące zdjęcie zachodniej pół
kuli Ziemi, pokrytej niemal w całości
szerokimi pasmami chmur
(obok), obejmujące wschodni Pacyfik (około 70°/o fotografii), nad którym w chwili fotogra:flowania szalała burza. Niewielkie rejony wolne
od chmur: południowa część Ameryki Południowej i Ameryka Srodkowa.
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ATS-l posiadał nadto szereg innych zadań: przekazywanie obrazów telewizji kolorowej między stacjami Stanów Zjednoczonych, Japonii i Australii, utrzymywanie kontaktów radiowych między ziemią
a samolotami oraz próba transmisji mikrofalowej za pomocą anteny
kierunkowej. Ponadto wypróbowano silnik wytwarzający wąską strugę
spalin w celu określenia, z jaką precyzją można kontrolo.wać ruch
satelity i manewrować nim w przestrzeni kosmicznej.
wg Horyzonty Nauki, Nr 11
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KRONIKA PTMA
toruńskiego planetarium i obserwatorium astronomicznego
Na zlecenie Prezydium Miejskiej Rady Nar·odowej w Toruniu z dnia
31 marca 1966 roku w Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej S-77
przy Katedrze Podstaw Budowy Miast na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej opracowano trzy projekty koncepcyjne Ludowego Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium w Toruniu. Do
dalszego opracowania wytypowano projekt mgr inż. arch. M ark a
R ó ż a ń s ki e g o, wykonany - pod kierownictwem doc. dr arch. Ryszarda Karłowicza - w pracowni kierowanej przez mgr inż. arch. Wincentego Szobera.
Obiekt ten ma stanąć w parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Budynek zaprojektowano jako jednolity półtora kondygnacyjny obiekt oparty na równoramiennej trójkątnej siatce konstrukcyjnej. W środku budynku znajduje się patLo dostępne z głównego
hallu wejściowego. W części północnej budynku na poziomie hallu
wejściowego
znajdują
się
następujące
pomieszczenia: planetarium,
szatnia, kancelaria oraz wejście na dolny poziom audytorium. Z hallu
prowadzą schody na poziom górny gdzie znajdują się cztery pracownie
młodzieżowe, bufet, wejście do dwóch kopuł obserwacyjnych (średnice
3 i 5 metrów), pomieszczenia naukowe, biblioteka oraz wejście na taras
obserwacyjno-widokowy na dachu budynku. Na ,peziomie dolnym pod
bufetem i tarasem umieszczono magazyn na sprzęt dydaktyczno-naukowy i zespoły sanitarne. W części zachodniej budynku, wyraźnie wydzielonej, zmajdują się: mieszkanie M4, garaż, skład opału i kotłownia
c. o. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 925 m 2 , a jego
kubatura 4125 m3.

Projekt

ZARZĄD ODDZIAŁU

Z

życia Oddziału

w

Białej

PTMA W TORUNIU

Podlaskiej

W związku z lO-leciem Lotów Kosmicznych działacze PTMA w BiaPodlaskiej przy współpracy Powiatowej Biblioteki i Powiatowego
Domu Kultury zorganizowali w dniu 12 października 1967 r. w sali
PDK wieczór, na który złożyły się:
- odczyt pt. "10 lat astronautyki stosowanej, jak również udział
polskich uczonych w tym kierunku badań", który wygłosił mgr inż.
S t a n i s ł a w C z a r e ń s k 1i z Kielc,
- film produkcji radzieckiej, pt. "Lot w Kosmos",
- wystawa astronomiczno-astronautyczna (wykresy, fotosy, plansze
oraz przyrządy astronomiczne).
łej
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Długoletni członek PTMA
P i o t r B i a l o u s otwiera wieczór poświc;
cony lo-leciu lotów kosmicznych. Obok - wiceprezes Oddziału PTMA
w Kielcach, mgr. inż. s t a n i s l a w c z a r e ń s k i.

Wieczór poprowadził aktywny członek PTMA, zasłużony działacz
lokalnego Oddziału Towarzystwa ob. P i o t r Biało u s. Udział wzięło
ponad 150 osób.
Wystawa czynna była przez 10 dni od godz. 10 do 18-tej. Zwiedziło
ją dużo osób, przeważnie młodzież ze szkół średnich.
ALINA SZALKOWSKA, kierownik PDK

OD REDAKCJI
W związku z zapytaniem niektórych z naszych korespondentów o losach nadesłanych przez nich prac w celu · opublikowania ich na lamach
naszego pisma, informujemy:

W ciągu ostatnich trzech lat w tece redakcyjnej nagromadziło się
blisko 50 artykułów lub notatek, które dotąd nie zostały opublikowane.
Niektóre z nich straciły już na aktualności, inne zaliczyć można do
"wiecznie aktualnych", są i takie, które dublują już opublikowane
przez innych autorów, niektóre nie nadają się w ogóle do druku
w "Uranii", inne wreszcie zostały dawno zakwalifikowane do druku
i czekają swojej kolejki. Jako przykład można podać artykuł p. Alfreda
Ziętowskiego pt. "Działalność Kepiera w Polsce", zgłoszony w paździer
niku 1963 r., a który ukazał się dopiero w l numerze z 1968 r.
Zdajemy sobie w pełni sprawę, że takie postępowanie redakcji może
powodować rozgoryczenie wśród Autorów, a nawet rezygnację z dalszego nadsyłania Swych prac, co mija się ze stale głoszoną zasadą nawiązywania ścisłego kontaktu z Czytelnikami i wzywaniem Miłośników
o nadsyłanie obserwacji. Jeżeli tak czynimy, to przede wszystkim
z powodu ograniczonego miejsca (tylko 32 strony druku!). Dajemy
pierwszeństwo artykułom i notatkom omawiającym zagadnienia podstawowe bądź informującym o ważnych osiągnięciach w dziedzinach
interesujących wszystkich czytelników Uranii. Sytuacja "zaostrzyła się"
w ostatnich czasach na skutek napływających jak lawina informacji
o zdobyczach kosmonautyki, o wynikach badań za pomocą sond księ-
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życowych

czy planetarnych, które i tak - na skutek dwumiesięcznego
,cyklu produkcyjnego" - publikujemy z opóźnieniem. Z konieczności
zmniejszyliśmy do minimum Kronikę Historyczną.
We wspomnianej grupie dotąd nie opublikowanych artykułów i notatek znajdują się prace następujących Autorów:
St. B r z o s t k i e w i c z - 14 prac, J. U ł a n o w i c z - 4 prace.
Po jednej lub dwie prace nadesłali: E. Gr a czy k, prof. M. K am i e ń ski, J. Ku b i a t o w ski, St. Ku z i o r, St. Krzy wobło ck i, A Kuś n i er z, J. M ar c i n e k, A. M ark s, prof. J. M erg e n t a l er, dr. J. P a g a c z e w ski, prof. St. P i o t r o w ski,
M. Pańków, Z. Paprotny, E. Relicz, prof. E. Rybka,
Ł.
S z y m a ń s k a, R. S z y m a ń ski, W. S z y m a ń ski, J. S am oj ł o, L. W e b er, J. W i e c z orek, A. W i s ł o ck i, prof. J. W i tk o w ski.
Wykaz nie obejmuje notatek już złożonych i po pierwszej korekcie
(których druk został tylko wstrzymany na skutek zmian zaszłych
w czasie ,łamania"), oraz "listów do redakcji", których przynajmniej
część kwalifikuje się do opublikowania.
Przy okazji warto zazmaczyć, że na zakwalifikowanie do druku wpły
wa w pewnym stopniu i forma zgłoszonego tekstu: wymagany jest
maszynopis w d w ó c h egzemplarzach (na stronie 30 w i er s z y,
w wierszu 60 do 70 znaków, m ar g i. n e s 3-4 cm z lewej strony).
W przypadku notatek do Kroniki konieczne jest podawanie ż ród ł a
i n for m a c j i (tytuł czasopisma, numer, strona), co znacznie ułatwia
pracę redaktora. Redakcja przyjmuje oczywiście i rękopisy w przypadkach wyjątkowych, wtedy przepisuje je we własnym zakresie (autor
niniejszego lub sekretarz redakcji, na "prywatnej" maszynie), ale wtedy - zwłaszcza, jeżeli praca nie zawiera rewelacji - kolejka jest
dłuższa ...
Podając powyższe do wiadomości, pragniemy zaapelować do Autorów o wyrozumiałość i... o dalsze nadsyłanie prac.
LUDWIK ZAJDLER -

naczelny redaktor

KALENDARZYK HISTORYCZNY
12 marca 1835 r.

urodził się

Szymon Newcomb

Szymon N e w c o m b urodził się w miejscowości Wallace w Nowej
Szkocji (Kanada). W r. 1853 przybył do Stanów Zjednoczonych i tu
spędził pozostałą część swego pracowitego życia. Był nie tylko wybitnym uczonym, ale także pięknym wzorem samouka. W wieku 22 lat
został współpracownikiem redakcji almanachu żeglarskiego, chociaż nie
miał w tej dziedzinie wykształc~mia fachowego. Stopień akademicki
Uniwersytetu Harwadzkiego otrzymał w r. 1858, wkrótce zaś mianowano go profesorem matematyki w Baltimore. Od r. 1884 nauczał matematy~i i astronomii w Waszyngtonie, gdzie umiera 11 lipca 1909 r.
w wieku 74 lat.
Newcomb zajmował się wieloma działami astronomii teoretycznej.
Badał wiek,owe zmiany ,orbit planetoid,
ułożył tablice ruchu Urana
i Neptuna oraz interesował się teorią ruchów Księżyca. Badał także
rozkład gwiazd w układzie Drogi Mlecznej i zajmował się budową
"Wszechświata. Mierzył prędkość rozchodzenia się światła oraz wyznaczał odległość Ziemi od Słońca. Był również świetnym popularyzato-
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rem, dowodem czego może być książka pt.: Astronomy for Everybody
(Londyn, 1908). Książka ta doczekała się kilku wydań i była tłumaczona
na wiele języków. U nas wydana została w tłumaczeniu R. M er e ck i e g o, pt.: Astronomia dta wszystkich (Warszawa, 1912).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

..
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

MARZEC 1968 R.

miesiącu mamy wyjątkowo
łatwego odszukania M er kur e
południowo-wschodnim horyzontem:

wtym

korzystne warunki dla
g o rankiem, nisko nad
oto przez cały miesiąc
Merkury przebywa na niebie w bliskim sąsiedztwie Wenus,
a tę odnajdziemy bez trudu jako jasną Gwiazdę Poranną
około -3.3 wielkości. Merkury jest znacznie słabszy od Wenus, bo świeci jak gwiazda około +0.3 wielkości, ale za pomocą lornetki lub lunety o polu widzenia kilku stopni dostrzeżemy go łatwo w pobliżu jasnej Wenus.
Wieczorem widoczny jest jeszcze M a r s jako czerwona
gwiazda około + 1.6 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb oraz
S a t u r n jako gwiazda około +l wielkości na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba. Jowisz widoczny jest
prawie przez całą noc jako jasna gwiazda około -2 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa; przebywa dość blisko Re g u l us a, najjaśniejszej gwiazdy w Lwie.
W gwiazdozbiorze Lwa przebywa także U r a n i P l u t o n.
O ile jednak Urana odnajdziemy przez lunetę lub nawet za
pomocą lornetki, to Pluton dostępny jest tylko przez wielkie
teleskopy i obserwowany bywa najczęściej na drodze fotograficznej. N e p t u n a odnajdziemy przez lunetę po pół
nocy w gwiazdozbiorze W agi.
Przez większe lunety możemy też obserwować dwie planetoidy około 11.5 wielkości gwiazdowej, H a r m o n i ę
i P a r t h e n o p e, obie widoczne wieczorem w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
1d20h Bliskie

złączenie Marsa z Księżycem; zakrycie Marsa przez
widoczne będzie w Fałudniowej Ameryce. O 23h złą
czenie Księżyca z Saturnem. Tego wieczora nad zachodnim horyzontem
obserwujemy piękną konfigurację sierpa Księżyca oraz Marsa i Saturna.
1/2tl Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia 3 księżyca
Jowisza. Księżyc ten skryje się za lewym brzegiem tarczy Jowisza
o 22h50m, a pojawi się nagle z cienia planety w pewnej odległości od
prawego brzegu tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą) o 3h26m.

tarczę Księżyca
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4d6h Złączenie Marsa z Saturnem.
5d8h Niewidoczne złączenie Jowisza z Regulusem,

gwiazdą pierwszej
w gwiazdozbiorze Lwa; wieczorem widzimy Jowisza i Regulusa blisko siebie na sklepieniu niebieskim.
5/6<1 Wieczorem obserwujemy początek zakrycia (o 2lhOm) 2 księżyca
Jowisza przez tarczę planety; koniec zaćmienia tego księżyca nastąpi
o 241130111. Natomiast po północy księżyc l i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Księżyc l rozpoczyna przejście o lh7m, a jego cień
pojawla się na tarczy planety o lh28111; koniec przejścia księżyca nastąpi o 31124111, a jego cienia o 31145m.
6/7d Księżyc l Jowisza przechodzi poza tarczą planety: o 221117111 obserwujemy początek zakrycia tego księżyca, a o 01157m koniec jego
wilekości

zaćmienia.
7<16h Złączenie Merkurego z Wenus w odległości l 0 . Rankiem nad
południowo-wschodnim horyzontem
odnajdziemy bez trudu Wenus,
a Merkurego na północ od niej w odległości około dwóch średnic tarczy Księżyca. Wieczorem obserwujemy koniec przejścia l księżyca
i jego cienia na tle tarczy Jowisza; księżyc kończy przejście o 2lh50m,
a jego cień widoczny jest na tarczy planety do 221114111.
8/9d Wieczorem w pobliżu Jowisza widzimy brak jego 4 księżyca,
który przechodzi właśnie na tle tarczy planety i jest niewidoczny.
O 23h3lm na tarczy Jowisza pojawia się cień 4 księżyca, a sam księżyc
kończy swoje przejście i ukazuje się o 24110m. Tymczasem do brzegu
tarczy planety zbliżał się księżyc 3 i o 2h7m obserwujemy początek

zakrycia tego księżyca. Księżyc 3 do końca nocy nie będzie już widoczny; cień księżyca 4 widoczny jest na tarczy planety do 3h59m.
10dl3h29111 Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1532 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
12<1 O 2h Pluton w przeciwstawieniu ze Słońcem względem Ziemi.
O 22h złączenie Jowisza z Księżycem.
12/13 Tej nocy możemy zabserwować kilka ciekawych zjawisk
w układzie księżyców Jowisza. Wieczorem na tarczy Jowisza widać
cień księżyca 3; plamka cienia widoczna jest do 2lh24m. Tymczasem
do brzegów tarczy planety zbliżają się z dwóch stron dwa księżyce:
księżyc 2, który kryje się za tarczą planety o 231115m i księżyc l, który
o 2h52m rozpoczyna przejście na tle tarczy Jowisza. O 3h4m obserwujemy koniec zaćmienia księżyca 2, a o 31123111 na tarczy planety pojawia się cień księżyca l.
13d2h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt
tego odchylenia wynosi 28°.
13/14d Obserwujemy początek zakrycia (o 24112m) i koniec zaćmienia
(o 2h52m) l księżyca Jowisza.
14<1 Dwa księżyce Jowisza i ich cienie przechodzą na tle tarczy
planety. W przypadku księżyca 2 obserwujemy koniec przejścia: księ
życa o 201123111 i jego cienia o 2lh3lm. Księżyc l rozpoczyna przejście
o 2lhl8m, a jego cień pojawia się ńa tarczy planety o 211151m; księżyc
l kończy przejście o 23h35m, a jego cień o 24h8m. O 24h nastąpi też
złączenie Urana z Księżycem.
15d O 2lh2lm obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza.
17dl8h Uran w przeciwstawieniu ze Słońcem.
19<1 O 4h złączenie Neptuna z Księżycem. O 23h bliskie złączenie
Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze
Skorpiona (Niedżwiadka); zakrycie Antaresa przez tarczę Księżyca widoczne będzie w południowej Azji i w Indonezji.
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19/20<1 Księżyc 3 Jowisza przechodzi na tle tarczy planety i jest niewidoczny do 22h42m. Natomiast o 2lh50m na tarczy planety pojawia się
cieó księżyca 3 i wędruje po niej do lh24"'. O lh3lm obserwujemy
także jeszcze początek zakrycia 2 księżyca przez tarczę Jowisza.
20<il4h22 111 Słońce wstępuje w znak Barana i jego długość ekliptyczna i rektascensja wynosi wtedy 0°; mamy początek wiosny astronomicznej na pókuli północnej.
2ldlh47 11 • Foczątek zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety.
21 / 22•1 Znowu dwa księżyce Jowisza i ich cienie wędrują na tle
tarczy planety. Z wieczora nie widzimy już księżyca 2, który właśnie
przechodzi przed tarczą Jowisza, natomiast o 211117m na tarczy planety
pojawia się cień tego księżyca. Sam księżyc 2 kończy przejście o 221142m,
ale o 23h4m rozpoczyna z kolei przejście księżyc l; cień tego księżyca
pojawia się na tarczy planety o 23h45m. Cień księżyca 2 schodzi z tarczy Jowisza o 24h8m. Księżyc l kończy przejście o lh20m, a jego cień
o 2h2m.

22<1 Wieczorem dostrzegamy w pobliżu Jowisza brak księżyca l,
który właśnie przechodzi za tarczą planety; koniec zaćmienia tego
księżyca nastąpi o 23hl6m.
25d Wieczorem do 2lh54m na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego
4 księżyca.
26d Księżyc znajdzie się w niewidocznym złączeniu z dwiema planetami: o 20h z Merkurym i o 23h z Wenus. Na południowej półkuli
(na Pacyfiku i w Ameryce) widoczne będzie nawet zakrycie Merkurego przez tarczę Księżyca.
26/ 27d Księżyc 3 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księ
życ 3 rozpoczyna przejście o 22h35Jn, a jego cieó pojawia się o lh49m.
Obserwujemy jeszcze koniec przejścia księżyca 3 o 2h8m, a jego cień
widoczny jest na tarczy planety do rana.
28/29d Częściowe zaćmienie Słońca widoczne na Antarktydzie, w południowej części Oceanu Spokojnego i w Fałudniowej Ameryce. Tej
nocy możemy obserwować przejście dwóch księżyców i ich cieni na
tle tarczy Jowisza. O 22hl3m rozpoczyna przejście księżyc 2, a o 23h54m
na tarczy planety pojawia się jego cień. O Oh5lm rozpoczyna przejście
księżyc l, natomiast o lh3m księżyc 2 kończy swoje przejście. O lh40m
pojawia się na tarczy Jowisza cień księżyca l. Teraz na tarczy planety
widoczne są cienie dwóch księżyców, aż do 21145m, kiedy to cień księ
życa 2 opuszcza tarczę Jowisza. Przejście księżyca l trwa do 3h7m,
a jego cienia do 3h56Jn.
29/ 30d Księżyc l Jowisza przechodzi za tarczą planety. O 22hlm obserwujemy początek zakrycia, a o lhllm koniec zaćmienia.
30<1 Obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza (o 2lh30m)
oraz koniec przejścia księżyca l (o 2lh34m) i jego cienia (o 22h25111) na
tle tarczy planety. O 24h niewidoczne złączenie Marsa z Księżycem.
3ld Rankiem nad wschodnim horyzontem znowu obserwujemy Wenus i Merkurego w bliskim sąsiedztwie na niebie, bowiem o 12h nastąpi drugie w tym miesiącu złączenie obydwu planet.
Tym razem
Markurego odnajdziemy na południe od Wenus w odległości około
dwóch średnic tarczy Księżyca.
Minima Algota (~ Perseusza): marzec 2tl20h40m, 17<14h50m, 20<llh35m,
22<i22h25111, 25tll9hlOm.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.
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Data
1968

l

l h czasu
środk.-europ.

l

et

l h czasu
środk.-europ.

l wsch. l zach.

ll

-14.2
-14.3
-11.8
- 6.8

2117
2142
22 27
23 21
Można

Warszawa

l

MERKURY
hm
o

hm

III l
11
21
31

PLANETY I PLANETOIDY

5 33
519
511
4 57

próbować

hm

15 00
14 44
15 04
15 45

20 59
2148
22 36
23 22

go
howielk.

płd.-wsch.

+0.3

l o l wsch. l

et

hm

odnaleźć

ranldem, nisko nad
ryzontem
(około
gwiazd.).

o 37
l 04
l 32
2 00

+ 3.5
+ 6.6
+ 9.5
+12.2

-17.6
-14.2
-10.2
- 5.6

l

+2.3
+3.3
+4.2

19 53
19 56
20 Ol
20 04

+12.8
+t3.2
+13.6
+13.8

lO ()9
lO 04
lO 00

9 57

l

19 54
18 49
17 44

Widoczny jeszcze wieczorem na
granicy
gwiazdozbiorów
Ryb
i Wieloryba (około +1 wielk.
gwiazd.).

l

Widoczny
prawie
całą
noc
w gwiazdozbiorze Lwa (około -2
wielk. gwiazd.).

11 54

1150
11 47

l

l

+1.6 118 44
+1.9
1719
+2.2
18 56

7 02
541
4 20

Widoczny prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny (6 wielk. gwiazd.).

l wpołudniku

ll

617
5 34
4 54
412

15 59
15 13
14 27
13 43

URAN

7 32
617
5 02

l

14 21
14 51
15 21
15 52

Widoczna dość nisko nad płd.
-wsch. horyzontem jako Gwiazda
Poranna około -3.3 wielkości.

SATURN

o 44
o 53
l 02

hm

5 36
5 24
511
4 52

JOWISZ

7 19
6 50
6 23
5 56

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Ryb (+1.6 wielk. gwiazd.).

III 2111
IV 10

zach.

WENUS
hm
o

MARS

III l
11
21
31

Warszawa

l

et

l

l wpołudniku

o

--------~--------~--~-----1---------~--------~

NEPTUN

III l
21
IV 10

h m
15 38.6
15 38.0
15 36.7

PLUTON
hm

h

4 38

11 54 41
11 52 45
11 50 51

3 19
159

Widoczny po pólnocy w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk. gwiazd.).
PLANETOIDA 40 HARMONIA

1124
III 5
15
25
IV 4

6 43.4
6 45.6
6 51.1
6 59.2
7 09.6

l
l

m s

o

-17 42
-17 39
-17 33

+25
+25
+25
+25
+25

49
51
48
39
24

m

o56

23 31
2211

Dostępny przez cal~ noc w gwiazdozbiorze Lwa tylko przez wielkie teleskopy (15 wielk. gwiazd.).

PLANETOIDA 11 PARTHENOPE

7 34.9
7 32.2
7 32.4
7 35.4
7 40.8

20 05
19 29
18 53
18 22
l 7 53

Około
11.5 wielk. gwiazd. Widoczna wieczorem w gwiazdozbiorze Bliźniąt.

h

+17 4o.31
+17 54.3
+la 04.2

+21
+22
+22
+22
+22

47
07
18
22
19

20 57
20 15
19 34
18 58
18 24

Około

na

11.5 wielk. gwiazd. Widoczwieczorem w gwiazdozbiorze

Bliźniąt.

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

1h czasu

r. czasu

l

a

l

l

3

l

"'l+•·'

o 38

'4.3
·'

+4.1
l 14 +7.9

1.2

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

l

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

m h m
o
III l -12.5 22481-7.7
11 -10.2 23 25 -3.8
21 31
IV 10 -

Poznań

Szczecin

środk.- e urop .

Data

hm
6 50
6 27
6 03
5 39
515

hm
17 40
17 58
18 17
18 35
18 53

hm hm
6 39 17 31
616 17 49
5 53 18 07
5 30 18 24
5 06 , 18 42

hm
6 38
6 16
5 53
5 31
5 08

hm
17 32
17 49
18 07
18 23
18 40

hm
6 35
6 10
5 46
5 21
4 56

hm
17 21
17 41
18 00
18 19
18 38

hm
6 24
6 03
5 41
5 20
4 58

hm
17 22
17 38
17 54
18 10
18 26

hm

6 23
6 00
5 37
514
4 51

hm
17 15
17 33
17 51
18 09
18 25

hm
6 16
5 55
5 33
5 12
4 50

hm
17 14
17 30
17 46
18 02
18 18

hm
615
5 52
5 28
5 04
4 40

hm
17 05
17 23
17 42
18 00
lB 18

KSIĘŻYC

h czasu

l

Data
1968

środk.-europ.

a

III

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

l

Warszawa
wsch.l zach.

3

h m h m
1.4 7 14 19 52
4.5 7 24 21 05
l 31 +JO.l 7 34 22 18
2 15 +15.3 7 45123 32
3 Ol + 19.8 800 3 50 +23.6 8 20 o 46
4 40 +26.4 8 49 l 59
5 34 +28.1 9 29 3 05
6 291+28.4 10 251 4 00
7 26 +27.3 11 36 4 42

h m

oo48
04 1+

Data
1968

o

1h czasu
ś rodk.-europ.

a

III

hm

11

8 22
9 17
10 lO
1102
11 53
12 45
13 38
14 33
15 31
16 32

12
13
14
15
16
17
18
19
20

l

3

o
+24.7
+20.7
+15.6
+ 9.5
+ 2.8
- 4.1
-10.9
-17.1
-22.3
-26.1

Warszawa Data
1968
wsch. l zach.
hm
12 57
14 23
15 50
17 18
18 47
20 l 'i
2149
23 23

hm
512
5 34
5 50
6 03
6 15
6 27
6 40
6 57
- 7 18
o 55 7 50

III

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1h czasu
warszawa
środk.- europ.
a

l

3

o
hm
17 35 -28.1
18 38 -28.4
19 39-26.8
20 361-23.8
21 30 -19.6
22 20-14.6
23 06- 9.0
23 51 -3.2
o 34 + 2.7
117 + 8.4
2 Ol +13.8

wsch. l zach.
hm
2 16
3 18
4 Ol
4 29
4 49
5 03
5 14
5 23
5 32
5 42
5 53

hm

8 37
9 42
11 Ol
12 24
13 47
15 06
16 22
17 36
18 49
20 02
2116

Fazy

Księżyca

d

Nów
II
Pierwsza kwadra III
Pełnia
III
Ostatnia kwadra III
Nów
III
Pierwsza kwadra IV
Odległość

l

Księżyca

od Zlem.l

d h'!

Najw. III 5d8h
Najmn. III 17 3

h

28
7
14
21
28

!l
10
20
12
2-1
6 4

Srednlca
tarczy

29!5
32.9

ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
W e n u s

Data

l

1968
III

Słońca

od
j.

a. mln km j.

0.727
0.728
0.728
0.728
0.728

l
11

21
31
IV 10

l

108.8
108.9
108.9
108.9
108.9

M ar s

od Ziemi

l

od

Słońca

l

od Ziemi

a. mlnkro j.

a. mlnkro j.

213.2
220.5
227.5
233.6
239.3

214.2
215.9
217.6
219.4
221.3

1.425
1.474
1.519
1.561
1.599

DANE DLA OBSERWATOROW

1.432
1.443
1.455
1.467
1.479

a. mln km

2.211
2.258
2.303
2.346
2.387

330.8
337.7
344.5
351.0
357.1

SLO~CA

(na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1968

l

III l
3
5
7
9
11
13
15

p

Bo

l
o

o

-21.74
-22.22
-22.68
-23.52
-23.90
-23.90
-24.26
-24 .59

-7.22
-7.24
-7.25
-7.24
-7.24
-7.22
-7.19
-7.lb

Lo

l

o
118.81
92.46
66.12
39.77
13.41
347.06
320.70
294.34

Data

l

1968

III 17
19
21
23
25
27
29
31

l

p

l
o
-24.89
-25.16
-25.40
-25'62
-25.81
-25.97
-26.10
-26.21

Bo
o
-7.10
-7.04
-6.98
-6.91
-6.83
-6.74
-6.64
-6.54

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

247/68.

Dwa zdjQcia grup plam s ł onecznych, dokonane za pomocą amatorskiego teleskopu
o średnicy 70 mm w dniu 2B.VII.1967 r. o 6h20m CSE. Zdjęcia nadesłał: Marian Dujnic, Splsska Nova V es, Czechosłowacja.

Czwarta strona okładki: Kratery Albategnius i Hipparchus według fotogratli otrzymanej w Obserwatorium na Pic du Midi (do artykułu na str. 85).
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Dysk kalibracyjny kamery telewizyjnej Surveyova-6 przed i
po
wykonaniu
historycznego "podskokJU"
(p.
str. 112). Na zdjęciu
(u góry) dysk widoczny jest wyraźnie, na
drugim (u dołu) - prawie caŁkowicie pokryty jest pyłem ksi ę ży
cowym.

Pierwsza strona okład
ki:
SLad
zostawiony
przez Surveyora-6 po
wykonaniu "podskoku"
w dn. 17.XI.l967 r.: krater
utworzony
przez
gazy jednego z silników, obok ślad koparki.
W górnej
c-zęści
zdjęcia
zbiornik z helem oraz cień anteny.
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKŁADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-W A 5. 11. 66).

..

Z przyczyn od redakcji niezależnych niniejszy,
kwietniowy numer "Uranii" ukazuje
się
znów
z opóźnieniem. Ale gdybyśmy się byU pospieszyli
i zawarte w nim informacje podali na początku naszego stulecia, wszystkie
uznane by były za żart
primaaprilisowy ...

W rzeczywistości pozycji
Michał Kamieński-Burzliwy żywot
primaaprilisowych
mamy
komety P/Wolf I.
tu niewie!e, choć tu i ówAdam Faudrowicz - Promieniowadzie tytuł artykułu mógł
nie kosmiczne.
by na to wskazywać, a te
Kronika: Sztuczne satelity i statki
które są - nikogo z Czykosmiczne - Historyczny "podskok" na
telników chyba nie zwioKsiężycu "Polnaja karta Luny" dą. Gwoli uczciwości i aby
Astrohematologia - Pólnocna pókula
nie spotkać się z zarzutem,
Ziemi oglądana "z góry" - Polów Leoże ubieramy się w cudze
nid w jonosferze - Kiedy wybuchła
piórka
stwierdzamy,
że
Supernowa?
Termoluminescencja
hipotezę
o
pra- Wenus
Księżyca Nowe hipotezy kosmolo(patrz Kronika: Nowe higiczne.
potezy kosmogoniczne) nie
Kronika PTMA: Działalność Folskiemy wymyśliliśmy, omago Towarzystwa Milośników Astronowiana książka rzeczywiście
mii w 1967 roku.
się ukazała, a to, że jej
To i owo.
treść bliższa jest "kawału"
Kalendarzyk
historyczny:
Otto
primaaprilisowego niż tego
Struve.
co głoszą inni astronomoKalendarzyk astronomiczny.
wie, to jest wyłącznie zaZARZĄD GLOWNY PTl\fA, Kraków,
sługą jej autora.
Solskiego 30/8, tel. 538-92, konto 1PKO
I OM w Krakowie Nr 4-9-5227. Biuro
czynne od 8 do 15, w soboty do 13.
Prowadzimy sprzedaż i wyCzytelników i użytkow
s y l k ę: M. Mazur - ATLAS NIEBA,
ników naszego "KalendaPZWS 1963, 80 zl; A. Rybarski - TErzyka
astronomicznego"
LESKOP ZWIERCIADLANY W WYzawiadamiamy, że na poKONANIU AMATORSKIM, PZWS,
siedzeniu Zarządu Głów
1958, 3 zl; E. Rybka - PRZESTRZEŃ
nego PT M A zapadła decyKOSMICZNA A CZLOWIEK, PAN,
zja o publikowaniu ka1966, 3 zł; A. Słowik, M. Mazur lendarzyka z miesięcznym
OBROTOWA MAPA NIEBA, PTMA
wyprzedzeniem.
1965, 25 zl. z wysyłką 30 zl (dla czlonków 5 zl zniżki).
KAZDĄ KSIĄZKĘ ASTRONOMICZNĄ
dostqpną na rynku ksiqgarskim. możesz otrzymać w krótkim czasie, bez
wzglqclu na miejsce zamieszkania, za naszym flOŚrednictwem. Po1ecamy
Ci książki omawiane w Nowościach Wydawniczych.
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

98

URANIA

ADAM FAUDROWICZ- Wars zawa

PROMIENIOWANIE KOSMICZNE
OBSERWACJE NAZIEMNE I W ATMOSFERZE

azwa "promieniow;mie kosmiczne"
Nkolwiek
promieniowania

nie oznacza jakiegodo nas z kosmosu.
Nazwą tą nie określa się ani promieniowania świetlnego, ani
radiowego czy rentgenowskiego, które docierają do nas spoza
Ziemi. Nazwa "promienie kosmiczne" zarezerwowana jest dla
pozaziemskiego promieniowania typu jądrowego, promieniowania silnie jonizującego.
Już w roku 1901, w związku z badaniami promieniotwórczości stwierdzono, że powietrze, nawet starannie osuszone
i szczelnie zamknięte, wykazuje pewną słabą stałą jonizację.
To tło jonizacyjne przypisywano promieniowaniu gamma, wysyłanemu przez wszędzie obecne zanieczyszczenia promieniotwórcze. W roku 1910 A. G o ck e l zapragnął sprawdzić to
przypuszczenie, mierząc jonizację w zamkni ętej komorze unoszonej balonem na dużą wysokość. Do wysokości 1000 m rzeczywiście stwierdził spadek tła jonizacyjnego, wolniejszy jednak od przewidywanego. Rozstrzygające wyniki przyniósł
wzlot balonem dokonany przez H e s s a w roku 1911. Okazało
się, że na wysokościach większych niż 1000 m. natężenie tła
jonizacyjnego (a więc i wywołującego go promieniowania)
wzrasta z wysokością . I tak na wysokości 6000 m natężenie
tego promieniowania było trzykrotnie większe niż przy powierzchni ziemi. Hess pierwszy wysunął pogląd, że chodzi tu
o promieniowanie pochodzenia pozaziemskiego, które nazwano kosmicznym. Wyniki dalszych badań pokazano na rys. l .
,c- , Widać z niego, że
T
L_[j
badane
promieniowanie jonizujące nie
- r- rznika z wysokością ,
~
że rzeczywiście jest
promieniowa niem
J
·-t
- fl-1 lrl~ r-·o
kosmicznym.
Dalsze
-; 2o
·-f ~ ! j ,l f+ 'jł
!
badania
dotyczyły
e
----' 1-1--- r--natury tego promie-- fniowania. Po oierw-1--1---1-sze
okazało się, że
,1.
20
jego natężenie zale60
<20
•<o
w Y ' o k o •
ży
od
szerokości
'"''
docierającego

&v
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.
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\·~~
geomagnetycznej
L,..(rys. 2). W okol
J
V
licy biegunów, to
\
i...
znaczy tam, gdzie
V
linie sił ziemskie; ~·
~
go pola magnety1\..
1/
cznego są piono1
17
r--..._
we,
natężenie
..
•o •o
promieniowania
20
'ID'
..
""
kosmicznego
w
.!!/U
'"""" '"m''"''"'"'
pobliżu Ziemi jest największe. Na tej podstawie wnioskujemy,
że promienie kosmiczne łatwiej podróżują wzdłuż linii sił pola
magnetycznego, niż w poprzek. Muszą to więc być cząstki posiadające ładunek elektryczny: elektrony lub protony. Badając natężenie pionowego promieniowania kosmicznego na dużych wysokościach (promieniowania pierwotnego) w zależności
od szerokości geomagnetycznej, można wyciągnąć wnioski co
do natury i energetyczl'lego widma cząstek pierwotnych. Okazało się, że są to protony, których energie są nie mniejsze niż
600 MeV 1 } , a dochodzą nawet do 107 GeV.
Przypuszcza się, że obcięcie przy 600 Me V wywołan e jest
przez pole magnetyczne Słońca, lub całego układu słon e czne
go. Byłoby to więc zjawisko analogiczne do spadku natężenia
promieniowania kosmicznego na równiku magnetycznym
Ziemi.
Badano równie ż przenikli~ -~wość promieni kosmicznych.
, -rRY.<! _g - l ~-Jest ona dość duża. Promieniowanie kosmiczne może
-1-~ ~---przenikać nawet przez kilol - f - - ~tkadziesiąt
metrów wody.
1-f--1~
Okazało się przy tym, że
o H-istnieją dwie składowe pro1-1-1- f mieniowania
kosmicznego:
'
przenikliwa tak zwana
l/
składowa twarda i nieprze1-'- t 1-•
,_ 1/ """""
nikliwa - składowa mięk
./
~
ka.
Stosunek nat ężeń obu
'
~
V
tych składowych zmienia się
0~-ł""'
z wysokością tak, jak to po,, >O ,,
kazuje rys. 3. Widzimy wię c,
1) l
eV = energia uzyskana przez elektron przy przebyciu różnicy
potencjałów równej l V = 1,6 • 10- 12 erga; l keV = 103 eV, 1 MeV =
= 10 6 eV, l GeV = 10 9 eV.
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że wzrost natężenia promieniowania kosmicznego wraz ze
zmniejszaniem się wysokości, pokazany na rys. l, jest spowodowany wzrostem natężenia składowej miękkiej, która - jak
łatwo się domyśleć jest przez promieniowanie pierwotnE>
produkowana w atmosferze.
PROCESY

ZACHODZĄCE

W ATMOSFERZE

Wysokoenergetyczne protony promieniowania pierwotnego
oddziaływując z jądrami atomowymi gazów atmosfery, wywołują różnorakie reakcje jądrowe. W ich wyniku powstają
głównie nukleony (protony i neutrony), mezony n i fotony "{.
Powstałe nukleony mają jeszcze dostateczną energię aby wywołać następne reakcje tego samego typu. Proces ten powtarza
się tak długo, aż energia pow.stających nukleonów spadnie po-

pewnego poziomu.
Wysokoenergetyczne naładowane mezony ;r± mogą również
wywoływać reakcje jądrowe podobnego typu. Widzimy więc,
że w atmosferze powstają tak zwane wielkie przenikliwe pęki
nukleonowo-mezonowe. Każdy pęk jest wywołany jednym protonem pierwotnego promieniowania kosmicznego. Pęki takie
bywają obserwowane nieraz na przestrzeni nawet kilku kilometrów kwadratowych. Pomimo, że pęki te są przenikliwe, formalnie nie zalicza się ich do składowej twardej, lecz wyodręb
nia składową trzecią, tak zwaną składową nukleonową. Skła
dowa twarda powstaje w wyniku rozpadu naładowanych mezonów n±. Rozpadają się one na przenikliwe naładowane mezony u±, a te z kolei na elektrony i neutrina.
Składowa miękka powstaje w wyniku rozpadu nienaładoniżej
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PROMIENIOWANIE PIERWOTNE
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- -· - wanych mezonów n°. Rozpadają się one na dwa wysokoenergetyczne fotony y, z których każdy może przekształcić się
w parę elektron (e-) - pozyton (e+). Zarówno elektron jak
i pozyton mogą w pobliżu jąder gazów tworzących atmosferę
znowu wytworzyć wysokoenergetyczne fotony - tak zwane
fotony promieniowania hamowania. Fotony takie, jeśli tylko
mają dostatecznie dużą energię, mogą znowu wytwarzać pary
elektron-pozyton. I znów powstaje kaskada, tak zwana kaskada fotonowo-elektronowa, która rozwija się tak długo, aż
wyczerpie się cały zapas energii.
PowlYższy krótki opis, oraz rys. 4 i rys. 5 wyjaśniają jakościowo charakter krzywej pokazanej na rysunku l. Z przytoczonego opisu widzimy również, że natężenie promieniowania
kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi zależy od
param.etrów atmosfery - jej ciśnienia i temperatury. Tym
właśnie tłumaczy się roczne wahania natężenia promieniowania kosmicznego, które latem jest ok. 3°/o większe niż zimą.
OBSERWACJE SATELITARNE

Przy pomocy pierwszych sztucznych satelitów dokonano zaodkrycia, że Ziemia otoczona jest pasami promieniowania. W roku 1958 V a n A 11 e n wraz ze współpracow
nikami odkrył te pasy przy pomocy sztucznego satelity Explorer 1 i odtąd lot prawie każdego satelity dostarczał nowych
danych o promieniowaniu otaczającym Ziemię.

dziwiającego
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Pasy radiacji nazwano na cześć odkrywcy pasami Van Allena. Mają one kształt określony przez .pole magnetyczne Ziemi
(rys. 6) i są w przybliżeniu symetryczne względem równika
oraz osi magnetycznej Ziemi. Początkowo odkryto dwa pasy
(wewnętrzny i zewnętrzny) obydwa wypełnione elektronami,
później odkryto podobne zjawisko dla protonów.
Pasy radiacji powstają na skutek oddziaływania ziemskiego
pola magnetycznego na cząstki naładowane. Pole magnetyczne
działa niejako jak pułapka powodując, że cząstki naładowane
o określonej energii mogą poruszać się jedynie w określonej
przestrzeni. Poruszają się one po spirali owijającej się wokół
linii siły pola magnetycznego (patrz rys. 6). Cząstki posiadające dostatecznie dużą energię mogą oczywiście pokonać pole
magnetyczne Ziemi i na przykład dotrzeć do jej powierzchni.
Wewnętrzny elektronowy pas
radiacji, znajdujący się
mniej-więcej na wysokości 3000 km nie jest jak się przypuszcza - pasem naturalnym. Prawdopodobnie powstał on
w wyniku wybuchów jądrowych przeprowadzonych na dużych
wysokościach (projekt Argus 1958 r., projekt Starfish 1962 r., oraz trzy wybuchy radzieckie - 1962 r.). Natężenie
promieniowania w tym pasie nie wykazuje żadnych fluktuacji,
lecz stały powolny zanik. Być może część znajdujących się tam
elektronów pochodzi ze źródeł naturalnych, ale- jak się oblicza- ilość elektronów powstałych podczas wspomnianych wybuchów jądrowych jest znacznie większa.
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Centrum drugiego pasa znajduje się na wysokości 25 000 km
(nad równikiem). Proces powstawania elektronów w tym pasie
nie jest dokładnie znany. Przypuszcza się, że przynajmniej
część z nich powstaje przy rozpadzie neutronów powstających
wysokoenergetyczne protony promieniowania pierwotnego
(rys. 7).
Reakcje te dostarczają również protonów o energii kilku
MeV. Protony te są także chwytane przez pole magnetyczne
Ziemi i tworzą protonowe pasy radiacji, mniej jednak od elektronowych wyraźne.
Jak już wspom;niano, kształty pasów są określone przez pole
magnetyczne Ziemi. Ponieważ jednak na kształt tego pola
wpływa tak zwany wiatr słoneczny niosący naładowane cząst
ki (jony, protony, elektrony) o energii kilku lub kilkunastu
eV (energie termiczne), pole, a więc i pasy nie są ściśle symetryczne, lecz mają kształt pokazany na rys. 8.
POCHODZENIE PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO

Rozważmy najpierw kwestię czy Słońce i gwiazdy podobnego typu mogą być źródłem emisji wysokoenergetycznych
protonów pierwotnego promieniowania kosmicznego. Jeżeliby
Słońce było takim źródłem, to przede wszystkim powinno się
obserwować silne wahania dobowe, a poza tym silne wzrosty
natężenia promieniowania związane z wybuchami na Słoń
cu - z tak zwanymi pochodniami. Ostatnią zależność rzeczywiście obserwuje się, ale jedynie w dużych szerokościach geomagnetycznych. Znaczy to, że protony pochodzenia sloneczto jednak energie stanowczo za wysokie, aby mogły być pochodzenia termicznego. (Cząstki wiatru słonecznego, które oprócz
energii termicznej są nieco przyspieszone przez pole magnetyczne Słońca, mają energie zaledwie kilku eV).
w wyniku reakcji jądrowych, jakie w atmosferze wywołują
nego mają stosunkowo niewielkie energie: 10 do 30 GeV. Są
Pochodzą one z pochodni, które występują w bezpośrednim
sąsiedztwie plam słonecznych. A z plamami słonecznymi zwią
zane są silne - rzędu kilku tysięcy gausów - zmienne pola
magnetyczne. Pola takie wytwarzają - jak wiadomo - wirowe pola elektryczne, które rozpędzają cząstki naładowane, jony, elektrony. Obliczenia pokazują, że w przypadku Słońca
energia uzyskiwana przez protony powinna być rzędu GeV.
Widzimy, że na Słońcu dość rzadko występują warunki sprzyjające powstawaniu w obszarach plam słonecznych protonów
o energii rzędu 10 GeV.

URANIA
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jest, że w wielu gwiazdach protony i inne jony
do czasu uzyskiwać energie do 100 GeV. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób protony promieniowania
pierwotnego mogą uzyskiwać zaobserwovvane energie lOB GeV?
Wyjaśnienie tego pytania zawdzięczam:r F er m i e m u. Wiadomo, że materia międzygwiazdowa składa się z chmur silnie
zjonizowanego gazu, poruszających się w: !ględem siebie z pręd
kością rzędu 10 km/s. Ta zjonizowana materia, wskutek turbulencji i wzajemnego przemieszczania się chmur wytwarza
pole magnetyczne rzędu 10-6 Gs. Fermi wykazał, że jeżeli proton o energii rzędu 10 GeV spotka chmurę biegnąc jej naprzeciw, niejako odbije się od niej, uzyskując pewien dodatek energii. Jeżeli proton dogania chmurę, traci taką samą ilość energii.
Ponieważ zarówno w ruchu chmur jak i protonów nie ma kierunków wyróżnionych, proste rozważanie kinematyczne pokazuje, że cząstka częściej spotyka chmury biegnąc im naprzeciw, niż takie, które dogania. Tak więc "zderzając się" z chmurami wielokrotnie, protony po dostatecznie długim czasie mogą
osiągnąć obserwowane energie rzędu lOB GeV.
Teoria Fermiego tłumaczy nie tylko rozkład energetyczny
pierwotnego promieniowania kosmicznego, ale również jednorodność jego rozkładu przestrzennego. Elektrony nie mogą być
w opisany sposób przyspieszane, gdyż z powodu małej masy
zbyt dużo energii tracą na promieniowanie. Należy zwrócić
uwagę, że "sposobem" Fermiego mogą być przyspieszane jedynie protony posiadające już dość znaczną energię rzędu
10 MeV; niskoenergetyczne protony np. z wiatru słonecznego
nie zyskują energii przy spotkaniu z chmurą.
Powstaje pytanie czy opisany na wstępie mechanizm produkcji wstępnie przyspieszonych protonów dostarcza ich dostatecznie dużo na to, aby wytłumaczyć obserwowane natęże
nie promieniowania kosmicznego? Okazuje się, że nie, że dostarcza ich milion razy za mało! Na szczęście sytuację "ratują"
wybuchy gwiazd nowych i supernowych. Przeciętna częstość
występowania supernowych w naszej galaktyce wynosi l wybuch na 300 lat. Przy wybuchu supernowej wywiązuje się
energia rzędu 1050 ergów, co odpowiada średniej mocy 10 40
ergów /s, a średnia moc promieniowania kosmicznego w Galaktyce ma rząd 1039-10 40 ergów/s. Wyliczono, że supernowe
stanowią energetycznie dostatecznie silne źródło generacji promieniowania kosmicznego. Podobne rozważania dotyczące
gwiazd nowych (l wybuch na 100 lat, energia wybuchu 10 45
ergów) pokazują, że i te gwiazdy są źródłem energetycznie wy-
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starczającym. Powstałaby więc teraz pewna nadwyżka energii. Jeżeli jednak uwzględnić fakt, że przy wybuchu nowej
lub supernowej powstają nie tylko protony, nasz szacunkowy
rachunek może się mniej więcej zgodzić.

MICHAŁ

KAMIEN'SKI -

Warszawa

BURZLIWY ZYWOT KOMETY P/WOLF I
sło
słynnego dzieła
kiego Historia Cometarum ... 1665. Można więc wnioskować,
że myśl o kometach jako powracających do Słońca - nie
była już obca w owych czasach, a więc prawie pół wieku
przed odkryciem E. Halleya okresowości komety nazwanej
potem jego imieniem. Nie zmniejsza to jednak zasługi Halleya, gdyż on udowodnił, że ruch komety Halleya odbywa się
po elipsie i że jej okresowy powrót do Słońca zachodzi przeciętnie co 77 lat.

te reverentes melioribus ite Comete auspiciis ... - takimi
I wami
rozpoczyna
do
S. Lubieniecsię wstęp

"Komety chodiat po swoim putiam z bolszymi skandalami" - tak wyrażał się o kometach słynny badacz komety
Encke O s k a r B a c k l u n d, dyrektor Obserwatorium
AstronomJcznego w Pułkowie i członek Cesarskiej Akademii
Nauk w Petersburgu. Rzeczywście, gdy spojrzymy na wykres stale zmieniającej się orbity komety Wolf I (patrz rys. 1),
to przekonamy się, że orbita ta jest jak gdyby pulsującą elipsą, rozszerzającą i zwężającą się z nieprawidłową regularnością.

Kometa P /Wolf I była odkryta przez M a x a W o l f a
w roku 1884 i od tej pory 11 razy powróciła do Słońca. Obserwowano ją przy każdym powrocie z wyjątkiem roku 1904
gdy - po śmierci jej pierwszego badacza pastora A. T h r a ena nikt nie dopilnował obliczenia jej efemerydy na ten
rok.
W szeregu swoich prac poświęconych badaniom ruchu tej
komety dla okresu 1884-1919 autor spotkał się z trudnościa
mi powiązania tych jej ukazań się za pomocą jednego systemu elementów jej orbity. I dopiero gdy zostały powiązane
każde dwa kolejne ukazania się w tym okresie, wówczas okazało się, że jej średni ruch dzienny stale się zmniejsza (tzw.

URANIA

107

zjawisko deceleracji). Zmniejszenie to można przedstawić następującym wzorem:
n= Do- 0':00000042(t- to)•
gdzie n 0 jest średnim ruchem dziennym dla początkowej epoki t 0 = 1884 IX 24.0, a -0"00000042 jest zmianą tego ruchu
w ciągu jednego dnia. Z tego wzoru wynika wzór na średnią
anomaJię komety:
M= M0
n(t- t 0 ) l,'oM- o':oo000021(t- t 0 ) 2 •
M 0 oznacza średnią anomalię dla epoki t 0 , a ~()M - sumę
perturbacji w jej ruchu za okres t - t 0 wywołanych działa
niem grawitacyjnym planet na ruch komety.
Za pomocą powyższych wzorów udało się przedstawić
wszystkie 50 miejsc normalnych komety Wolfa w okresie
1884-1919 z bardzo małym błędem średnim jednego miejsca
normalnego

+

+

e:= -± 1':n.

Z powyższego wynika, że uwzględnienie grawitacji newtonowskiej dla przedstawienia ruchu komety Wolfa jest niewystarczające. Powinien być uwzględniony szereg innych czynników, jak np. nie koincydowanie jej środka jasności ze środ
kiem masy, obrót głowy komety naokoło jej osi itp. Przyczyna istnienia deceleracji w ruchu tej komety, tak jak i w ruchu komety d'Arrest, polega - według opinii F. L. W h i pp l e - na istnieniu w jej głowie mas lodowych i gazowych,
z których na skutek promieniowania słonecznego następują
ejekcje materii, co w połączenu z ruchem głowy naokoło osi
stwarza odchylenie od jej ruchu newtonow'skiego. Jednakże
Whipple wskazał w ten sposób tylko na zmiany jakościowe,
nie podaje natomiast wielkości ilościowych. Tak więc to zagadnienie, jak również zagadnienie przyspieszenia ruchu orbitalnego komety Encke, wymaga dalszych badań. Jak dotąd
badania takie zostały wykonane tylko nad ruchem komety
Halleya. (Z. S e kan i n a rozważa dodatkowe niegrawitacyjne wpływy w ruchu komety Halleya, które wystąpiły przy
jej ukazaniu się w latach 1909-1911, starając się przedstawić
ich ilościowy wpływ na ruch tej komety.)
Komety okresowe naszego układu słonecznego mają krótki
żywot, jak to wykazał V s e c h s v i a t s k i w swych pracach.
Kometa W olf I w czasie swego odkrycia w roku 1884 mogła
być widzialna nawet okiem nieuzbrojonym i posiadała nie tylko gwiezdne jądro, ale nawet wielką głowę. To gwiezdne jądro

•
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było obserwowane przy każdym jej pojawieniu się aż do roku

1967.
Autor zbadał ruch komety Wolf I wstecz aż do roku 1756;
obliczenia te okazały się w dobrej zgodzie z wynikami prac
H. Kazimierczak- P o łoński ej nad teorią ruchu tej
komety wykonanymi za pomocą elektronicznych maszyn cyfrowych. Z tych prac można widzieć jak wielkim przemianom
ulega kształt orbity komety (patrz rys. 1).

W okresie 1884-1919 nie było większych zbliżeń komety
Wolfa do Jowisza. Natomiast w roku 1922 nastąpiło jej bardzo wielkie zbliżenie do tej planety; minimalna odległość
między tymi ciałami wyniosła zaledwie 0.1247 jednostki
astronomicznej. A na skutek grawitacji tej olbrzymiej planety zmienił się zupełnie kształt elipsy, którą kometa zakreśla
naokoło Słońca. Jej odległość w perihelium wzrosła od q =
= 1.58 j.a. (przed 1922 r.) do q = 2.47 j.a. (po 1922 r.),
a okres jej obiegu naokoło Słońca zwiększył się od 6.82 lat
do 8.31 lat.
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Następne ukazania się komety W olfa nastąpiły w latach
1925, 1933/ 1934, 1942, 1950/1951, 1958 i ostatnie w 1967. Ukazania się komety w okresie 1925-1942 i jej miejsca normalne dla tego okresu udało się przedstawić bardzo dokład
nie z błędem średnim wynoszącym zaledwie:
€=

+

1"21.

Dla wszystkich wymienionych wyżej pojaw1en się komety
autor obliczał efemerydy z uwzględnieniem perturbacji od planet naszego układu słonecznego. Odchylenia efemeryd od obserwacji były zupełnie znikome. Efemerydy dla ukazania się
komety na 1950/ 1951 i 1958 były oparte na tym systemie elementów. Próby powiązania systemu elementów komety dla
okresu 1925-1958 z systemem dla poprzedniego okresu 18841919 nie dały pożądanych wyników. Przyczyna tego leży prawdopodobnie w tym, że po roku 1922 kometa przebiega w zupeł
nie innych częściach przestrzeni międzyplanetarnej i dodatkowe wpływy na jej ruch są już inne, a przede wszystkim
znacznie się zmniejszyła decelaracja średniego ruchu dziennego.
Autor obliczył ruch komety do końca 1959 roku. Obliczenia
te były wykonane drogą logarytmiczną. Gdy jednak nastąpiła
era maszyn elektronowych i G. S i t ar s k i powtórzył moje
obliczenia perturbacji dla okresu 1959 III 21- 1959 XII 18 za
pomocą tych maszyn, okazało się, że zgodność naszych obliczeń jest bardzo wielka, różnice wynoszą bowiem kilka setnych sekundy łuku.
G. Sitarski obliczył dalej perturbacje od wszystkich planet
aż do lutego 1968 roku i na ich podstawie ułożył efemerydę dla
ukazania się komety w roku 1967 i na początku 1968. Fosłu
gując się tą efemerydą, astronom japoński
K. T o m i t a
odnalazł kometę w dniu 5 października 1967 r. Podane przez
niego w cyrkularzu M.U.A. pozycje są jednak przybliżone,
z dokładnością do o.ml, a więc do l' w rektascensji i tyleż w deklinacji; różnią się one do efemeryd bardzo niewiele. Tornita
natomiast podaje, że jasność na kliszy wynosi około 18m, a więc
jest w dobrej zgodzie z efemerydą. Nic w tym dziwnego gdyż
kometa, jak zaznaczono wyżej, posiada gwiezdne jądro obserwowane we wszystkich jej ukazaniach się od 1884 roku.
Dopiero wtedy, gdy zostaną opublikowane jej dalsze dokładne pozycje, będzie można przystąpić do poprawienia jej
elementów i powiązania jednym systemem wszystkich ukazań
się w okresie 1925-1967.
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KRONIKA
Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od l października do l grudnia l967)

A. Satelity Ziemi.
l. Mołnia-1 (6), ZSRR
- 3 października wprowadzono na orbitę o perig. 465 km, apog.
39 600 km i nachyleniu 65° do równika,
- słuźy do retransmisji łączności telefonicznej, telegraficznej i TV.
2. OS0-4 (Orbitalne Słoneczne Obserwatorium), USA
- 18 października umieszczone na orbicie,
- zbieranie i przekazywanie danych o wybuchach na Słońcu i ich
wpływie na magnetosferę Ziemi.
3. Mołnia,-1 (7), ZSRR
- 23 października wprowadzono na orbitę o perig. 500 km, apog.
39 800 km,
- satelita telekomunikacyjny dla łączności telefon., telegraf., radio
i TV,
- głównym celem jest przekazywanie programów centralnej TV
ZSRR do sieci "Orbita" w rejonach płn. Syberii, dalekiego
Wschodu i Centralnej Azji.
4. ATS-3, USA
- 5 listopada umieszczony na orbicie synchronicznej w odległości
35 680 km,
- satelita technologiczny,
- dokonywanie obserwacji meteorologicznych i eksperymentów
nawigacyjnych, wykonywanie i przekazywanie barwnych zdjęć
powierzchni Ziemi.
5. Essa-6, USA
- 10 listopada umieszczony na orbicie,
- satelita meteorologiczny o masie 150 kg,
2 kamery TV do obserwacji powłoki chmur dla określania prognoz meteorologicznych.
6. Wresat, Australia
- 29 listopada, przewidywany okres krążenia 40 dni,
- orbita kołowa o średniej odległości 100 km,
- masa 44 kg, zawiera aparaturę do badania górnych warstw
atmosfery i promieniowania słonecznego.
7. ATS-4, USA
- satelita technologiczny, eksperymentalny,
- 13 grudnia wprowadzony na orbitę przy pomocy rakiety Delta,
która równocześnie wyniosła w przestrzeń kosmiczną stacj<: auto-

matyczną Pioneer-B.
8. Kosmos, ZSRR. Satelity programu badań przestrzeni kosmicznej
- w IV kwartale 1967 r. umieszczono na orbitach wokółziemskich
o przeciętnej odległości kilkuset km 18 satelitów Kosmos, od
Nr 181 do 198.

Na

wyróżnienie zasługują

satelity:

Kosmos-186, wystrzelony 27 października, lądował 31 października.
Kosmos-188, wystrzelony 30 października, lądował 2 listopada.
30 października oba te satelity, krążące na orbicie o odległości
w perigeum 200 km, w apogeum 276 km, zbliżyły się do siebie,
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a następnie po przeprowadzeniu szeregu manewrów nastąpiło
automatyczne ich połączenie na czas ponad 3 godzin, po rozdzieleniu satelity zmieniły swe orbity, a następnie na sygnał z Ziemi
lądowały . Operacje zbliżenia, połączenia i rozdzielenia były obserwowane przez kamery TV i przekazywane do stacji naziemnych.
B. Statki kosmiczne.
1/. Wenus-4 , ZSRR
- automatyczna stacja kosmiczna wystrzelona 12 czerwca 1967 r.
w kierunku planety Wenus,
- 18 października osiągnęła pobliże planety i zagłębiła się w jej
atmosferze wyrzucając pojemnik z aparatami pomiarowymi, który
lądował na spadochronie.
2. Mariner-5, USA
- 19 października minął planetę Wenus w odległości 3968 km.
Uwaga: wyniki badań dotyczące planety Wenus podane były w Uranii l i 2 z 1968 r.
3. 26 października nawiązano łączność z sondą międzyplanetarną Mariner-4 (wystrzelony w kierunku Marsa 28 listopada 1964 r., dokonał
zdjęć tej planety w lipcu 1965 r.), który znajdował się w odległości
90 mln km od Ziemi. W Pasadenie odebrano l zdjęcie Marsa wykonane 14 lipca 1965 r., z odległości 17 000 km od planety .
4. Surveyor-6, USA
- 7 grudnia wystrzelony przy pomocy rakiety Atlas-Centaur w kierunku Księżyca, 10 grudnia lądował na jego powierzchni,
- po wylądowaniu aparat wykonał i przekazał liczne zdjęcia powierzchni Księżyca, następnie przeprowadził badania fizyczne
i chemiczne gruntu Księżyca. Wedle ogłoszonych przez Ośrodek
Kontroli Lotów Kosmicznych w Pasadenie wyników badań Surveyor'a, powierzchnia Księżyca składa się głównie z bazaltu. Bazalt występuje na powierzchni w postaci brył, ziaren i pyłu. Warstwa ziarnisto-porowata sięga głębokości kilku cm. Program badań powierzchni Księżyca przez aparaty typu Surveyor zakończo
ny będzie w r. 1968 umieszczeniem aparatu Surveyor-7 w okolicy
krateru Tycho.
5. Pioneer-B. USA
- 13 grudnia umieszczony w przestrzeni międzyplanetarnej, po przeprowadzeniu szeregu manewrów ma wejść w styczniu 1968 r. na
ostatecznie ustaloną orbitę wokółsłoneczną ,
- stacja kosmiczna do przeprowadzania pomiarów natężenia promieniowania Słońca.

C. Inne.
Pionowa sonda kosmiczna, ZSRR. Wystrzelona 12 października osiąg
nęła wysokość 4400 km. W czasie lotu sonda przeprowadziła pomiary
koncentracji elektronów i jonów oraz intensywność promieniowania
kosmicznego w górnych warstwach atmosfery.
9 listopada wystrzelono z Przylądka Kennedy rakietę Saturn-S wraz
z eksperymentalną kabiną Apollo, bez załogi. Ostatni człon rakiety
wraz z kabiną wszedł na orbitQ o odległości 187 km, a następnie na orbitę eliptyczną o apogeum 17 280 km. Po 8 godz. i 40 min. lotu kabina
opadła na wody Oceanu Spokojnego i została wyłowiona przez lotniskowiec. Cały eksperyment Saturn-Apollo został wykonany zgodnie
z programem i osiągnął wszystkie ustalone cele.
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10 października wszedł w życie międzynarodowy układ o zasadach
działalności państw w Kosmosie, podpisany 27 stycznia, a już w grudniu 1967 r. rozpoczęto na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ debatę o zwrotach obiektów lub przedmiotów z przestrzeni.
W myśl założeń projektu układu państwa, które do układu przystąpią
będą zobowiązane:
l) w razie lądowania na ich terytorium obcego pojazdu kosmicznego powiadomić o tym państwo, z którego nastąpił start i Sekre-

tarza Generalnego ONZ;
2) natychmiast pospieszyć z pomocą kosmonautom potrzebującym
pomocy, powiadomić o tym państwo, które wysłało kosmonautów
i Sekretarza Gen. ONZ; z pomocą należy pospieszyć także kosmonavtom, którzy by wylądowali na morzu otwartym lub na innym
terenie nie podlegającym władzy żadnego państwa;
3) wszelkie przedmioty i obiekty kosmiczne, znalezione na terytorium
państwa sygnatariusza układu i na morzu otwartym, zwracać pań
stwu z którego terytorium zostały wystrzelone.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Historyczny "podskok" na

Księżycu

W centrum widoczn1~j z Ziemi półkuli Księżyca leży Sinus Medii
(Zatoka środkowa), mająca około 33 000 km 2 • W rejonie tym miał 23
września 1966 r. wylądc•wać amerykański aparat kosmiczny Surveyo1·-2,
lecz nie udała się próba wykonania korekty kierunku oraz prędkości
lotu. W rezultacie aparat spadł na północny wschód od krateru Kopernik (około 320 km na zachód od Sinus Medii) i przy zderzeniu się
z gruntem księżycowym uległ rozbiciu. Nie powiódł się również lot
Surveyora-4, który 17 lipca 1967 r. miał także wylądować w rejonie
Sinus Medii. Tuż przed lądowaniem utracono łączność radiową z aparatem, a później na skutek eksplozji rakiet hamujących został on całko
wicie zniszczony.
Pełnym sukcesem zakończyła się dopiero trzecia próba i 9 listopada
1967 r. aparat kosmiczny Surveyor-6 łagodnie wylądował na Sinus Medii. Jego zadaniem było przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie właściwości fizycznych i chemicznych gruntu księżycowego. Dlatego też obok kamery telewizyjnej aparat miał na pokładzie małe laboratorium do analizy chemicznej oraz szereg innych urządzeń. Wkrótce
po wylądowaniu Surveyor-6 przesłał na Ziemię pierwsze zdjęcie, przedstawiające masywną skałę księżycową. Na podstawie tego zdjęcia uczeni
amerykańscy doszli do wniosku, iż rejon Sinus Medii nie ma wcale
tak gładkiej powierzchni, jak to wykazywały ziemskie obserwacje.
W dniu 17 listopada 1867 r. uruchomiono silnik rakietowy Surveyora-6 i aparat wzniósł się na wysokość około 3 m ponad powierzchnię Księżyca, aby po 6,5 sekundach lotu wylądować w odległości około
3 m od poprzedniego lądowiska. Oczywiście pierwsze lądowisko zostało
sfotografowane, a obraz drogą radiową przekazany na Ziemię. Na zdję
ciu tym widać ślady podpór Surveyora-6 oraz niewielki krater utworzony przez gazy wydobywające się z silnika rakietowego. Przy tej
okazji zbadano również pył księżycowy, fotografując przed i po "podskoku" aparatu dysk kalibracyjny kamery telewizyjnej przymocowanej
do ramienia anteny 1 ). Na pierwszym zdjęciu dysk widoczny jest bardzo
')

Zdjęcia,

o których mowa, reprodukujemy na l, 2 1 4 str.

okładki.
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wyraznre, na drugim zaś niemal całkowicie pokryty pyłem księżyco
wym. Z tego wynika, że na powierzchni Księżyca jest jednak pył, chociaż w dużo mniejszych ilościach aniżeli dawniej przypuszczano.
Przeprowadzony eksperyment ma duże znaczenie nie tylko dla selenologii, ale przede wszystkim dla astronautyki. Trzymetrowy .,podskok" wykonany przez Surveyora-6 uważać bowiem należy za próbę
startu aparatu kosmicznego z powierzchni Księżyca w kierunku naszej
planety.
STANISŁAW

,.Połnaja

R. BRZOSTKIEWICZ

lmrta Luny"

Taki tytuł nosi plastyczna mapa obu pólkul Ksiqżyca, którą w r. 1967
wydano w Moskwie. Była ona opracowana w Instytucie Astronomicznym im. Szternberga pod redakcją znanego astronoma radzieckiego
J. N. L i p ski e g o, z udziałem pracowników służby kartograficznej
ZSRR. Widoczna z Ziemi półkula Ksiqżyca opracowana jest na podstawie zdjqć teleskopowych, półkula zaś niewidoczna w oparciu o zdjqcia otrzymane przy pomocy Łunnika-3 i Sondy-3.
Mapa składa się z 9 kart formatu 60 ><. 77 cm, z których 7 zawiera
mapy, a .2 wykaz nazw w języku rosyjskim i łacińskim dla 915 obiektów
ksiqżycowych. Liczba ta obejmuje 831 kraterów, 28 mórz, 6 zatok, 2 jeziora, 3 bagna, 11 przylądków, 13 łańcuchów górskich, 11 szczytów,
2 dolilny, 5 szczelin i 3 liniowe łańcuszki kraterowe. Obszary położone
po obu stronach równika (w szerokości selenograficznej od +60° do
-60° ) przedstawione są w odwzorowaniu walcowym (podziałka
1 : 5 000 000), natomiast okolice obu biegunów (w szerokości selenograficznej od +50° do +90° i od -50° do -90°) w odwzorowaniu azymutalnym (podziałka l : 10 000 000). Mapa ma ziemską orientację ,.stron
świata" (północ u góry, a wschód na prawo), co zgodne jest z uchwałą
XI Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (Berkeley, 1961).
Na mapie Połnaja karta Łuny uczeni radzieccy proponują dalsze
nazwy dla obiektów położonych we wschodniej części odwrotnej
strony Księżyca. Nazwy te jednak, podobnie zresztą jak poprzednie
propozycje (Urania, 1967, nr 7/8, str. 211-213), nie zostały zatwierdzone
przez XIII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej (Praga, 1967).
Na ostateczną więc decyzję w tej sprawie musimy poczekać do następ
nego kongresu, który odbędzie się w r. 1970 w Brighton (Anglia). Proponuje się, aby dla około 500 kraterów położonych na niewidocznej z Ziemi
półkuli Księżyca dać nazwiska wybitnych uczonych różnych narodowości, dla pozostałych zaś wprowadzić oznaczenia liczbowe.
Wśród nowo nazwanych obiektów znajdują siq także 4 kratery, dla
których uczeni radzieccy proponują nazwiska sławnych astronomów
polskich: Jana S n i a d e ck i e g o (1756-1830), Franciszka Ar m i ń
s ki e g o (1789-1848), Mariana K o w a l ski e g o (1821-1884) i Witolda C er a s k i e g o (1849-1925). Srednica pierwszego krateru wynosi
27 km, drugiego - 30 km, trzecigeo - 30 km, a czwartego - 35 km.
Na uwagq zasługuje fakt, że tak na mapie Polnaja karta Łuny, jak
i na mapie Lunar Farside Chart (Waszyngton, 1967), nie są zaznaczone
dwa łańcuchy górskie: Leibnitz Montes i Dorfel Montes. Góry te mają
rzekomo znajdować się w pasie libracyjnym przy południowym biegunie Księżyca, ale widocznie wcale nie istnieją. Najprawdopodobniej wały górskie znajdujących się tam kraterów brano z Ziemi za
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łańcuchy górskie. Przykładem może być południowo-zachodni wał olbrzymiego krateru (Urania, 1967, nr 10, str. 243), który mniej więcej
leży w tym miejscu, gdzie powinien znajdować się łańcuch górski Leibnitz Montes.
Należy również zwrócić uwagę na wprowadzone =iany w rejonie
krateru Otto Struve (współrzędne selenograficzne: dług. -75°, szer.
-24° ). Już bowiem rektyfikowane zdjęcia Księżyca wykazały, że krater
ten w rzeczywistości składa się z 3 k;raterów, ściśle do siebie przylegających. Krater w schodni otrzymał nazwisko Eddingtona (130 km średni
cy), krater północny - nazwisko Russella (95 km średnicy), a krater południowy nazwisko Struvego (185 km średnicy). Przy nazwie tego
ostatniego nie umieszczono już imienia Otto, zgodnie z uchwałą XII
Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (Hamburg, 1964).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Astrohematologia
Już dość dawno zauważono,
że w czasie burz magnetycznych na
Ziemi wzrasta wśród ludzi liczba nagłych zgonów, nasilenie chorób psychicznych i innych dolegliwości. Za nasilenie burz magnetycznych odpowiedzialne są zjawiska na Słońcu, a przede wszystkim związane z nimi
okresowe zmiany intensywności krótkofalowego i korpuskularnego promieniowania słonecznego. Wprawdzie przed promieniowaniem tym chroni nas atmosfera naszej planety, lecz jego =iany powodują zaburzenia
pola magnetycznego Ziemi oraz potencjału elektrycznego atmosfery.
Burze magnetyczne mają ścisły związek z wydarzeniami natury meteorologicznej i klimatologicznej, co z kolei wpływa na stan ludzkiego
zdrowia i samopoczucia. Ze zjawiskami tymi są bowiem skorelowane
pewne zmiany w organi=ie człowieka (w przemianie materii, w czynności serca i układu naczyniowego oraz w czynności układu trawienia
i systemu nerwowego). Szczególnie zaś ważne i ciekawe zmiany zachodzące we krwi człowieka, są przedmiotem. badań wybitnego hematologa polskiego prof. dra T a d e u s z a T e m p k i z Krakowa.
Podczas częściowego zaćmienia Słońca w dniu 15 lutego 1961 r . prof.
Tempka wspólnie ze swymi współpracownikami i przy współudziale
prof. dra E u g e n i u s z a R y b k i obserwował w Krakowie wpływ
tego zjawiska na proces krzepnięcia krwi człowieka. Badania powyższe
wykazały, że w czasie największej fazy zaćmienia szybkość krzepnięcia
krwi znacznie wzrosła i do normy powróciła dopiero po kilku dniach.
Spostrzeżenia te zostały opublikowane w miesięczniku Towarzystwa
Internistów Polskich (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Vol.
XXXII, No. 7/1962, str. 267-272) oraz w sprawozdaniach z VII Kongresu Hematologów w Wiedniu (Proceedings ot the Eighth Congress
ot the European Society ot Haematology, Bazylea - Nowy Jork, 1962,
str . 428).
Podobne badania prof. Tempka przeprowadził także podczas całko
witego zaćmienia Słońca w dniu 5 lutego 1962 r. w pasie obejmującym
Borneo, kiedy to u ludzi tam mieszkających następowały wyraźne
=iany ilościowe w proporcjach pewnych ciałek krwi. Inne zmiany
występowały w czasie w=ożonych rozbłysków słonecznych w latach
1961-1962, które również utrzymywały się przez pewien czas i krew
do normy wracała dopiero po kilku dniach.
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Zatem zjawiska niebieskie mogą oddziaływać na życie ludzkie.
Wszystko, co tylko dzieje się w przestrzeni kosmicznej, dotyczy także
nas. Jesteśmy przecież cząstką Wszechświata i jego wpływ odczuwamy
na każdym kroku.
STANISLAW R. DRZOSTKIEWICZ

Pólnocna pólkula Ziemi oglądana "z góry"
Taki napis należałoby umieścić pod mozaiką zdjęć (fotomontażem),
którą zestawili uczeni amerykańscy z fotografii otrzymanych 14 wrześ
nia 1967 r. przy pomocy satelity meteorologicznego ESSA-5. Mozaika
ta przedstawia całą północną półkulę naszej planety oświetloną promieniami Słońca, co oczywiście niezgodne jest z rzeczywistością. Jednocześ
nie bowiem może być oświetlona tylko jedna połowa globu ziemskiego
(wschodnia lub zachodnia), a druga w tym czasie pozostaje w cieniu.
Na oświetlonej półkuli jest właśnie dzień, na nieoświetlonej noc.
Mozaika zdjęć przedstawiających północną pólkulę Ziemi jest jednak
bardzo interesująca, gdyż daje pewien pogląd na rozmieszczenie obszarów burzowych w dniu 14 września 1967 r. (w tym także 5 huraganów:
Beulah, Doria, Chloe, Monica i Nanette). W dniu tym nad Polską, Bał
tykiem, Skandynawią, europejską częścią Związku Radzieckiego, Pół
nocną Afryką i nad Arabią była słoneczna pogoda. Natomiast nad Europą Zachodnią i Północną oraz nad Syberią niebo pokryte było chmurami. Burze przechodziły także nad Stanami Zjednoczonymi, Oceanem
Spokojnym oraz nad Indiami i Chinami.
STANISŁAW

BRZOSTKIEWICZ

Połów Leonid w jonosferze
W dniu 16 listopada 1965 r., w czasie aktywności znanego roju meteorytowego Leonid, uczeni amerykańscy wysłali w Wbite Sands rakietę
wysokościową Aerobee-150 z pułapkami cząstek meteorOWYCh. Sporzą
dzone one były z plastyku, niektóre z nich były metalizowane na powierzchni. Pulapki te miały ogólną powierzchnię l m 2 . Zostały one odsłonięte na przeciąg 206 sekund w czasie gdy rakieta przebywała na wysokości 63 do 145 km. Pułapki przegląda się obecnie pod mikroskopem
optycznym, a po znalezieniu "podejrzanych" cząstek odpowiednie miejsca są badane pod mikroskopem elektronowym. Na razie jednak wykryto
tylko kilka takich podejrzanych cząstek (mniej więcej l na dm 2 ) . Jest
to WYnik dość zaskakujący, gdyż czujniki uderzeń meteorów umieszczone na satelicie Vanguard 3 wykazały, że cząstek tych powinno być
30 razy więcej. Bliższe badanie tej spraWY wykazało, że omyłkowo
brano za uderzenia meteorów sygnały wysyłane na skutek zmian temperatury czujników. Jest to bardzo nieprzyjemne odkrycie ponieważ
konsekwencją jego może być stwierdzenie, iż przez wiel lat błędnie interpretowaliśmy wskazania tego typu czujników. Dodać zresztą trzeba,
że natura podejrzanych cząstek nie została jeszcze WYjaśniona i po bliż
szym zbadaniu może się okazać, że nie są to cząstki meteorowe.

ANDRZEJ MARKS

Kiedy wybuchła supern.owa?
Jednym z najsilniejszych radiożródeł na nieboskłonie jest obiekt
o nazwie Kasiopeia A związany z włóknistą mgławicą stanowiącą prawdopodobnie pozostałość po wybuchu gwiazdy supernowej. Według kronik
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starokoreańskich, w tym rejonie nieboskłonu obeserwonano "gwiazdę
gościa" od grudnia 1592 r. do marca 1593 r. Analiza szybkości rozprzestrzeniania się mgławicy daje jednak datę jej powstania około 1700 r.
Wypada więc założyć, że niegdyś mgławica ta rozprzes trzeniała się wolniej. (Wspomnieć należy, iż wcześniej odkryto już, że mgławica Krab
stanowiąca pozostałość supernowej z 1054 r. rozprzestrzenia się coraz

szybciej).
ANDRZEJ MARKS

Termoluminescencja

Księżyca

Jak od dość dawna już wiadomo, że pewne miejsca powierzchni Księ
życa obserwowane w promieniowaniu czerwonym, są jaśniejsze. Na
ogół kładziono to na karb luminescencji powodowanej przez korpuskularne promieniowania słoneczne. Dokładniejsze badania w y kazały jednak, że promieniowania te są zbyt słabe, aby wywołać tak silną luminescencję jaką się obserwuje. Obecnie opracowano więc hipote z ę, że
w niskiej nocnej temperaturze {-150r"C), powierzchnia K s iężyca gromadzi energię, a dopiero wzrost temperatury po wschodzie Słońca powoduje wyzwolenie się jej. (Dodać tu oczywiście trzeba, że słoneczne
promieniowania korpuskularne mogą docierać do nocnej strony Księ
życa dlatego, że ruch ich odbywa się wzdłuż linii sił pola magnetycznego).
ANDRZEJ MARKS

Nowe hipotezy kosmogoniczne
Spośród wielu różnych koncepcji rozwiązań aktualnego od wieków
tematu powstania naszego układu planetarnego odnotować warto pewne
szczegóły teorii dra I. V e l i k o v s k y' e g o przedstawionej
w jego
książce pt. WorZd in Collision (Światy w zderzeniu) wydanej w Stanach
Zjednoczonych w roku 1950.
Dla wyjaśnienia pochodzenia planety Wenus rozwija autor w pewnym sensie hipotezę Lagrange'a powstawania komet w wyniku gwał
townych wybuchów na wielkich planetach. Przyjmuje mianowicie, iż
z Jowisza wyrzucona została kiedyś olbrzymia kometa, która około roku
1500 p.n.e. przeszła, w swym ruchu wokół Słońca, dwukrotnie w pobliżu
Ziemi. W wyniku zbliżenia tych dwóch ciał niebieskich ruch komety
tak się zmienił, iż przeszła ona następnie bardzo blisko Marsa dając
początek, dzięki jego działaniu, innym znacznie mniejszym kometom,
które oderwały się od owej pierwotnej komety. Perturbacyjne działanie
Marsa "umieściło" następnie ową dziwną kometę-olbrzyma na orbicie
po której do dziś porusza się wokół Słońca pod nazwą planety Wenus.
Zbliżenia pra-Wenus do Ziemi spowodowały całkowite wstrzymanie
lub co najmniej zwolnienie obrotu naszej planety, co z kolei wywołało
wielkie kataklizmy na jej powierzchni. Velikovsky mówi tu o straszliwych trzęsieniach Ziemi, powodziach, huraganach, burzach piaskowych,
deszczach meteorytów itp. Zatrzymaniem się obrotu Ziemi tłumaczy też
Velikovsky pewne zdarzenia opisane w Biblii np. rozstąpienie się Morza
Czerwonego, potop, zburzenie murów Jerycha i inne.

K. Z.
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KRONIKA PTMA
Działalność

Polskiego Towarzystwa.
w 1967 roku
Dziala!ność

Miłośników

Astronomii

organizacyjna

W roku sprawozdawczym Zarząd Główny PTMA odbył 7 statutowych
(plenarnych i prezydium). Członkowie Prezydium ZG zamieszkali w Krakowie odbywali cotygodniowe narady robocze wraz z kierowmctwem Biura ZG. W problematyce zebrań i narad ZG oraz jego komisji występowały następujące sprawy:
- działalności merytorycznej i organizacyjnej ZG, Oddziałów PTMA
i specjalistycznych komisji (szkoleniowej, naukowej, wydawniczej,
budowy placówek obserwacyjnych),
- form i metod upowszechniania wiedzy astronomicznej, działalności
obserwacyjnej, instruktażu i szkolenia, pracy stałych placówek,
- pracy z młodzieżą zrzeszoną w międzyszkolnych i szkolnych kołach
astronomicznych oraz współpracy z Domami Kultury,
- akcji budowy Ludowych Obserwatoriów Astronomicznych i Planetariów oraz przygotowań do obchodów 500-lecia urodzin Kopernika,
- współdziałania na rzecz powołania w krajach obozu socjalistycznego międzynarodowej unii amatorskich towarzystw astronomicznych i planetariów,
- współpracy z władzami, w tym szczególnie z resortem oświaty i kultury oraz pokrewnymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
- współpracy ze Związkiem Harcerstwa Folskiego w zakresie akcji
pod kryptonimem "Operacja 1001 - Frombork", i in.
W IV kwartale 1967 r. w tematyce zebrań, prelekcji i odczytów eksponowano zagadnienia związane z rozwojem astronomii i astronautyki
radzieckiej. Okazją ku temu były zarówno obchody 50 rocznicy Wielkiej
Rewolucji Październikowej, jak też 10-ta rocznica wprowadzenia na
orbitę okołoziemską przez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi.
W dniach od 11-14 października 1967 r. Zarząd Główny PTMA
wraz z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie
zorganizował konferencję przedstawicieli planetariów i towarzystw
astronomicznych z ZSRR, CSRS i NRD.
W dniu 12 października 1967 r. odbyła się w Krakowie, doroczna, statutowa konferencja prezesów Oddziałów PTMA, na której ustalono generalne założenia do pracy na lata 1968-1969.
W końcu 1967 roku działało na terenie Kraju 26 Oddziałów zrzeszają
cych 1889 członków zwyczajnych. (Towarzystwo posiada 4 członków honorowych i 5 członków wspierających). W roku szkolnym 1966/67 działało 64 szkolnych i międzyszkolnych kół astronomicznych, zrzeszają
cych łącznie 1027 młodzieży. Oceniając ogólnie całokształt działalności
organizacyjnej PTMA, stwierdzić trzeba, że pomimo trudnych warunków, wynikających m. in.: z ograniczonych liczebnie grup aktywnych
członków w poszczególnych Oddziałach, braku własnej bazy lokalowej
(w 600/o miejscowości gdzie działają Oddziały), niedostatecznych środ
ków finansowych i kadrowych prace organizacyjne przebiegały naogół
prawidłowo, a osiągnięcia merytoryczne są znaczne, dzięki zaangażowa
niu i bezinteresownej pracy wielu aktywistów w naszych Oddziałach.
zebrań
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Upowszechnianie nauki

Działalność popularno-naukowa, szkoleniowa i obserwacyjna ogniskuje się w Oddziałach i w prowadzonych przez Oddziały sekcjach
i stałych placówkach PTMA.
Stacje Astronomiczne PTMA prowadzą Oddziały: Częstochowa,
Frombork, Kraków (Niepołomice), Opole, Szczecinek, Warszawa i Wrocław . Stałe punkty obserwacyjne i pokazy nieba prowadzą Oddziały:
Biała Pbdlaska, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gdynia, Gliwice, Jelenia

Góra, Kraków, Krosno n/W., Łódź, Nowy Sącz, Opole, Ostrowiec Swię
tokrzyski, Oświęcim, Poznań, Radom, Szczecinek, Toruń, Warszawa
i Wrocław.
Lokale klubowe, względnie stałe siedziby posiadają Oddziały: Chorzów, Częstochowa, Frombork, Gdynia, Kraków, Łódź, Nowy Sącz, Opole, Ostrowiec Sw., Poznań, Toruń i Wrocław. Działalność w małych planetariach prowadzą Oddziały: Kraków oraz Wrocław (objazdowe prof.
L. Wjebera).
Ponadto Towarzystwo prowadzi bibliotekę centralną przy ZG PTMA
i 24 biblioteki w Oddziałach. Księgozbiór Towarzystwa liczy łącznie
12.000 woluminów oraz dział czasopism krajowych i zagranicznych
w bibliotece centralnej.
W okresie sprawozdawczym Oddziały PTMA zorganizowały 228 odczytów, w których uczestniczyło 11 017 słuchaczy, 415 pokazów nieba dla
7045 obserwatorów nieba i 67 projekcji filmowych dla 7859 widzów. Ponadto Oddziały: Frombork, Kraków, Szczecinek, Toruń, Warszawa
i Wrocław organizowały pokazy w planetarium, wycieczki, wystawy,
wieczory astronomiczne itp. odbyły się 83 imprezy tego rodzaju,
w których uczestniczyło łącznie 11195 osób.
Akcje szkoleniowo-obserwacyjne

W dniach od 1-15 sierpnia 1967 r. ZG PTMA wspólnie z Krakowskim Oddziałem zorganizował szkoleniowy turnus obserwacyjny dla
młodzieży w Stacji Astronomicznej PTMA w Niepołomicach. W turnusie uczestniczyły 22 osoby, reprezentujące 13 Oddziałów PTMA z terenu Kraju. 12 maja 1967 r. Oddział PTMA w Szczecinku przy współ
pracy z lokalnymi władzami i Kuratorium OS w Koszalinie zorganizował seminarium astronomiczne, w którym uczestniczyło 40 osób naczycieli i uczniów szkół licealnych woj. koszalińskiego.
Z prac sekcji obserwacyjnych na wyróżnienie zasługują: działal
ność obserwatorów Słońca w Dąbrowie Górniczej, prace (i opracowania obserwacji) sekcji gwiazd zmiennych zaćmieniowych w Krakowie 1 ), sekcji obserwacji zórz polarnych i obłoków srebrzystych w Poznaniu oraz działalność sekcji: obserwacji SZS, meteorytyki w Warszawie
i Słońca we Wrocławiu. Na wyróżnienie zasługują również prace i działalność sekcji instrumentalnych i budowy amatorskich narzędzi astronomicznych w Oddziałach: w Krakowie, Opolu, Warszawie i Wrocławiu.
Dztalalność

wydawnicza

W 1967 r. wydano 11 numerów Uranii o łącznym nakładzie 33 000
egzemplarzy, oraz roc:z.ny spis treści (3000 egz.). Około 1000 egzemplarzy
1) Acta Astronornica Nr 1 z 1967 r. opublikowały wyniki naukowe pra.c
obserwacyjnych sekcji gwiazd zmiennych zaćmieniowych PTMA, opracowane
przez P. F l i n a, i A. S l o w i k a. Kolejne wyniki obserwacji, opracowane
przez B. C z er l u n czak i e w i c z i P. F l i n a, zostały w grudniu 1967 również przyjęte do druku.
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Uranii wysłano do obserwatoriów astronomicznych i innych placówek
zagranicznych.
Wydano również w 3000 egz. Statut PTMA, uchwalony na Walnym
Zebraniu Delegatów w dn. 5-6 listopada 1966 r. w Chorzowie. Nowy
Statut otrzymali wszyscy członkowie Towarzystwa.
W drugim kwartale 1967 r. uko!lczono druk III wydania Obrotowej
Mapy Nieba A. Słowik a i M. M a z u r a, (3000 egzemplarzy). Do
końca roku sprzedano 55°/o nakładu mapy.
W ciągu 1967 r. prowadzono, również prace przygotowawcze przy planowanym wydaniu Małego Atlasu Księżyca E. S z e l i g i e w i c z a
i M. M a z u r a.
TADEUSZ GRZESLO

TO I OWO
Odkrycie astronomów z Laputy

Niewielu zapewne miłośników astronomii czytając w dzieciństwie
słynne Podróże Guliwera Swifta zwróciło uwagę na pewien zadziwiający szczegół. Otóż astronomowie z Laputy odkryli, że Marsa okrą
żają dwa księżyce, z których jeden obiega planetę w tym samym kierunku, w którym odbywa się jej obrót, w okresie równym jednej trzeciej obrotu Marsa wokół osi. Zwrócili ponadto uwagę na fakt, ż~ jest
to jedyny znany we wszechświecie przypadek obiegu ciała centralnego
z prędkością większą niż obrót samego ciała centralnego (dziś w podobny sposób poruszają się różne sztuczne ciała niebieskie). Interesują
cym następstwem takiego ruchu satelity Marsa jest, że wschodzi on
na zachodzie, a zachodzi na wschodzie.
W opisie tego okrycia nie byłoby nic dziwnego gdyby nie fakt, że
"Podróże Guliwera" napisane zostały 156 lat przed rzeczywistym odkryciem księżyców Marsa, i że to rzeczywiste odkrycie w zupełności potwierdziło "odkrycie astronomów z Laputy" wieńcząc sukcesem niewiarogodny wprost domysł naukowy Swifta. Warto także podkreślić, że dopiero w około 100 lat po wydaniu "Guliwera" teleskopy osiągnęły rozmiary umożliwiające zaobserwowanie księżyców Marsa.
K. Z.
Trochę

uwag o terminologii naukowej
(Felieton primaaprilisowy)

Pisząc
jemy się

więc i o jakiejś dziedzinie nauki, posługu
ilością słów, których znaczenie w większości przypadków wydaje się zupełnie oczywiste. Jednak nadspodziewanie czę
sto znaczenie jakiegoś słowa, lub ich zespołu jest zupełnie inne, niż to

o czymkolwiek, a
pewną

jakie mu potocznie przypisujemy.
Aby nie wdawać się w długie rozważania wstępne zastanówmy się
co oznacza tak powszechnie stosowany termin astronomiczny - "ciała
niebieskie". Czy oznacza on, że mają one niebieski kolor? Oczywiście
nie, ale stąd właśnie się on wywiódł, gdyż oznacza ciała znajdujące się
na niebie, a ma ono przecież kolor niebieski. Jest to jednak bardzo infantylny termin, bo ani niebo nie jest naprawdę niebieskie (na przykład
w nocy), ani ciała niebieskie nie znajdują się "na" niebie. Wydaje się
więc, że leplej byłoby wyrażać się "ciała kosmiczne", choć słowo "kosmiczne", w przeciwieństwie do "niebieskie", jest słowem obcym.
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Szczególnie nieprzeciętne pomieszanie pojGć wytworzyło siG obecnie
w dziedzinie kosmonautyki, zapewne dlatego, że potoczną terminologię
kosmonautyczną utworzyli dziennikarze, a sama kosmonautyka rozwija
siG nadzwyczaj szybko i dynamicznie.
Jak na przykład nazywamy urządzenia wysyłane w przestrzeń kosmiczną?
Zupełnie zwyczajnie: "pojazdami kosmicznymi".
Dziwne to
jednak pojazdy, które nie mają kół i nie jeżdżą. Ten niedorzeczny, a powszechnie stosowany termin, wziął się z przetłumaczenia anglosaskiego
określenia "space vehicle". Anglosasi zorientowali się jednak, że nie
jest to termin fortunny i obecnie już on w ich literaturze niemal zanikł, ale niestety nie u nas.
Jak więc nazywać te urządzenia? - może "stacjami kosmicznymi",
co również często siG czyni. Dziwne to jednak stacje, które nie stoją,
ale bardzo szybko siG poruszają (abstrahuję tu oczywiście od ogólnego
faktu, że we wszechświecie wszystko siG porusza). Moim zdaniem, najlepiej stosować określenia - statek kosmiczny 1 ), w stosunku do urzą
dzeń załogowych i aparat kosmiczny, w stosunku do bezzałogowych choć słowo aparat jest słowem obcym.
Samo wysyłanie urządzeń kosmonautycznych też nazywane jest dość
dziwnie, a mianowicie "wystrzeliwaniem" (być może dlatego, że tak
brzmi bardziej "dramatycznie"), a tymczasem wystrzelić coś można
z działa, łuku, czy procy, ale za pomocą rakiety? ...
Także i słowa "wyrzutnia rakiet" nie mają sensu, gdyż rakiet się nie
wyrmea (chyba na złom, gdy okażą się niesprawne), ale same one
startują. Nazwanie stanowiska startowego rakiet wyrzutnią jest równie
niedorzeczne, jak nazwanie lotniska wyrzutnią samolotów.
Niefortunne jest także wyrażanie się, że różnorakie przyrządy umieszczane są "na pokładzie" aparatów i statków kosmicznych, bo trudno
sobie wyobrazić gdzie się znajduje pokład satelity mającego na przykład kształt kuli. (Termin ten pochodzi z tłumaczenia rosyjskiego "na
bortie"). Zresztą bardzo niezręczny jest także powszechnie stosowany
zwrot "na pokładzie samolotu".
Dalej mamy takie słowo - "nieważkość". Oznacza ono brak wagi,
ale przecież nie o brak wagi chodzi, a o brak ciGżaru, wiqc winniśmy
mówić "nieciężkość".

A tak powszechny w astronomii termin "wchodzenie i przechodzenie
orbitę" (czy "schodzenie z orbity"). Czy ciała "niebieskie" (to jest
chciałem napisać "kosmiczne") mają nogi i chodzą?
A czy nie jest niedorzeczne określenie "badanie przestrzeni kosmicznej"?
A określenia wysoka i niska temperatura, wysokie i niskie ciśnienie
w czasach gdy termometry i barometry miały skale pionowe były one
może usprawiedliwione (choć wcale nie znaczy to, że dobre), ale dziś,
gdy bardzo często stosuje się skale kołowe? ...
W fizyce też mamy tego rodzaju niekonsekwencje (i to bardzo liczne!). Na przykład cząsteczka jest większa od cząstki.
Aby nie niecierpliwić Czytelników nie bGdę przedłużał tych wywodów (a łatwo mógłbym nimi wypełnić cały numer Uranii) i przejdę do
czego innego.
Jeszcze gorszym zjawiskiem jest zagubienie siG w sensie stosowanych
wyrażeń, sugerujące rażące błGdY logiczne. Jakże CZGSto na przykład
można przeczytać w gazetach zwrot "sztuczny satelita wszedł na orbitę
Ziemi, Księżyca, czy Słońca". Czytelnik ma prawo wyobrażać sobie, że
na

1) choć

nie

pływają

one, jak

należałoby stąd wnioskować.

(red.).
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orbita Ziemi (Księżyca, Słońca), to jest jakaś obręcz wokół każdego
z tych ciał kosmicznych, tymczasem jednak (proszę mi wybaczyć tłu
maczenie truizmów) jest to droga po jakiej dane ciało porusza się
w przestrzeni.
Słowo orbita nabrało bodaj cech fetysza;
jeżeli go się nie użyje
(mniejsza o to, potrzebnie czy nie), to cała treść jest ,.nieważna".
Trzecim powszechnym mankamentem jest stosowanie obcych słów,
zamiast rodzimych, chyba po to aby brzmiało bardziej uczenie, .,mą
drze", efektowniej (zresztą sam popełniam ten błąd pisząc o mankamencie i efektowności). Czasami jakiś tekst (znów obce słowo) jest
tak nasycony obcymi słowami (które z łatwością można było zastąpić
rodzimymi), że jest to wręcz nieznośne.
Czy to jednak rzeczywiście ma jakieś poważniejsze znaczenie?
Wszakże każdy doskonale rozumie co znaczą takie określenia jak
pojazd kosmiczny, czy wyrzutnia rakiet. Rzeczywiście w wielu przypadkach tak jest, ale znacznie częściej jednak, niż to sobie wyobrażają
popularyzatorzy wiedzy, niedostatecznie jasne, czy jednoznaczne pojęcie
laicy rozumieją niejasno, albo co gorzej opacznie. O ile więc posługi
wanie się żargonem terminologicznym jest jeszcze dopuszczalne mię
dzy fachowcami (choć bynajmniej nie godne pochwały), nie jest w działalności popularyzatorskiej.
Niestety jednak bardzo często obserwuje się, że dla specjalistów z jakiejś dziedziny wiedzy pewne słowa całkowicie zatraciły już swoje pierwotne znaczenie, a nabrały zupełnie innego, podczas gdy, moim" zdaniem, przy odrobinie wysiłku już przy zaraniu tworzenia nowej terminologii rrożna tego uniknąć, gdyby tylko ten kto wprowadza nowy termin, dobrze zastanowił się co on ma naprawdę oznaczać .
Czasy w jakich żyjemy charakteryzują się niaworygodnie szybkim
rozwojem nauk ścisłych, co bezpośrednio oddziaływuje na nasze życie.
Odpowiednio do tego również i nasz język powinien się więc dostosowywać, zamiast już od samego zarania pisać o nowych problemach języ
kiem bałamutnym i mętnym. Dodać tu trzeba, że bardzo łatwo jest
wprowadzić jakiś termin jeżeli brzmi on .,naukowo" (lub pseudo),
efektownie; najlepiej jeżeli jest słowem obcym.
Ale zaraz, czy ja aby w tym felietonie wystrzegłem się takich błę
dów? 2 )
ANDRZEJ MAR K S

NOWOŚCI

WYDAWNICZE

I. S. Szklowskij - SWIERCHNOWYJE ZWIEZDY (Gwiazdy supernowe). Izdatielstwo "Nauka", Moskwa 1966, str. 400; cena zl 19,30.
Ukazala się pierwsza w literaturze światowej monografia, poświęcona
gwiazdom supernowym. Książka zawiera szereg wyników badań autora,
który zajmował się przez wiele lat różnymi aspektami gwiazd supernowych. Autor znany jest polskiemu czytelnikowi z wydanego przed dwoma
laty w Bibliotece Problemów tłumaczenia jego niezwykle ciekawej i oryginalnej książki ,.Wszechświat, życie, myśli". W odróżnieniu od tej ostatniej pozycji nowa jego książka przeznaczona jest dla specjalistów-astrofizyków, wymaga zmajomości różnych działów astrofizyki teoretycznej
i radiowej.
') Zaintrygowany radykalizmem autora felietonu adiustator Urantt
l ch tylko 37.
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Książka składa się z czterech rozdziałów: l. Podstawowe informacje
o gwiazdach supernowych, II. Powstałości po wybuchach gwiazd supernowych, III. Mgławica Krab, III. Zwiąrek z innymi problemami i niektóre zagadnienia teorii. Monografa zawiera 127 rysunków i zdjęć oraz
360 pozycji bibliograficznych. Można ją nabyć u nas w kraju w księgar
niach wydawnictw importowanych.
BRONISLAW KUCHOWICZ

Edward Jerzy Pokorny- W KRĘGU ZIEMI I PLANET. Nasza Księ
gai'nia, Warszawa 1967, str. 100, cena zł 25,Adresowana do młodzieży pozycja astronomiczna nie wybiega poza
Układ Słoneczny, opisując za to dokladniej zjawiska z nim związane.
Przede wszystkim Ziemia - rozwój pojęć o jej wyglądzie i pozycji we
Wszechświecie od starożytności do czasów współczesnych. Z Ziemią i jej
ruchami związany jest także opis pomiarów czasu w oparciu o zjawiska
astronomic2IDe. Obszemtie potraktowane są ruchy planet i ich związek
z ciążeniem powszechnym. Na tym tle autor przedstawia układy świata:
geocentryczny i heliocentryczny. Ostatnim poruszanym zagadnieniem
są ruchy Księżyca i zaćmienia .
Mamy zatem w książce E. J. Fokornego opis i wyjaśnienie zjawisk,
z którymi młody czytelnik styka się na codzień. Treść książki uzupełnia
i objaśnia wiele tematów poruszanych w podTęcznikach i na lekcjach
w szkolach podstawowych.
Wielobarwne ryciny znakomicie ułatwiają 2lrozumienie i zapamięta
nie tekstu. W zakończeniu podane są objaśnienia trudniejszych pojęć
i indeks nazwisk postaci historycz,nych, z podaniem okiresu życia i krótką
charakterystyką.

ALEKSANDER KUSNIERZ

Anton Staus - FERNROHRMONTIERUNGEN UND IHRE SCHUTZBAUTEN FUR STERNFREUNDE (Montaż lunet i budynków ochronnych dla milośników astronomii), UNI-Druck, Mtinchen, 1959; cena
131,25 zł przy nabyciu przez KMPiK lub w księgarniach wydawnictw
importowanych.
Książka zawiera na 68 stronach druku oraz na 36 rysunkach technicznych dokładne dane potr:zebne do budowy montażu paralaktycznego dla
lunet astronomicznych w czterech różnych wielkościach, odpowiadają
cych w przybliżeniu średnicy luster odpowiednio: 100, 160, 200 i 250 mm.
<Podstawowym materiałem jest twarde drewno, tak że wykonanie montażu zwłaszcza dla 100 mm może być wykonane w warunkach amatorskich. Ponadto opisano wykonanie prostego napędu dla osi godzinowej
zarówno przy użyciu silnika mechanicznego (gramofonowego) jak i elektrycznego na prąd stały i zmienny. Orpisano wreszcie wykonanie budynków ochronnych do lunet, i to zarówno z odsuwanym jak i obrotowym
dachem z szczeLiną.
ALFRED J{UCIA.

KALENDARZYK HISTORYCZNY
16 kwietnia 1905 r.

zmarł

Otto Struve

O t t o W i l h e l m S t r u v e urodził się 7 maja 1819 r. w Dorpacie
(obecnie Tartu), gdzie ojciec jego był dyrektorem obserwatorium astronomicznego. Tu skończył szkołę średnią, tu również odbył studia astro-
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nomiczne. W r. 1839 wraz z ojcem przenosi się do Fulkowa pod Petersburgiem (obecnie Leningrad), aby pracować w charakterze asystenta
w obserwatorium założonym i kierowanym przez swego ojca, W i lh e l m a S t r u v e (1793-1864). W r. 1862 przejmuje kierownictwo Obserwatorium Pułkowskiego i kieruje nim przez 27 lat. W r . 1889 ustę
puje z tego stanowiska, przenosząc się do Karlsruhe, gdzie w wieku
86 lat umiera.
Pierwsze prace Ottona Struve polegają na wyznaczaniu stałej aberacji. Później jednak poświęcił się przede wszystkim poszukiwaniom
gwiazd wizualnie podwójnych i wyznaczaniem przy pomocy mikrometru położenia składników . A zatem kontynuował pracę swego ojca,
który jeszcze w Dorpacie rozpoczął obserwacje i katalogowanie gwiazd
wizualnie podwójnych. Zresztą Otto Struve zajmował się nie tylko
działalnością obserwacyjną, ale także pracami teoretycznymi. Twierdził mianowicie, że granice Galaktyki są dla nas niewidoczne, ponieważ światło odległych gwiazd zostaje w przestrzeni pochłaniane. Przewidywał więc istnienie materii międzygwiazdowej, którą zaczęto się interesować dopiero pod koniec XIX wieku.
Owocem czterdziestoletniej działalności obserwacyjnej Ottona Struve
jest katalog gwiazd wizualnie podwójnych, wypełniający IX i X tom
Observations de Poulkowa (Obserwacje Pułkowskie). W katalogu tym
skrót ~ oznacza, że dana gwiazda była zmierzona przez Wilhelma
Struvego (np. ~ 1877 jest gwiazdą podwójną t Boa), a skrót O~ oznacza
znów gwiazdy zmierzone przez Ottona Struve (np. O~ 12 jest gwiazdą
podwójną /, Cas).
STANISŁAW

R. BRZOSTKlEWlCZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

KWIECIEŃ

G. Sitarski

1968

W kwiellniu widoczne są tylko dwie jasne planety: wtieczorem odnajdziemy Marsa, jako czerwoną gwiazdę +1.7 wielkości w gwiazdozbiorze
Barana, a przez pierwszą połowę nocy możemy obserwować Jowisza.
jako jasną gwiazdę -1.8 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. Jowisza
warto obserwować przez lunetę lub dobrą lornetkę ze względu na ciekawe zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców, których
dokładne momenty podajemy w odpowiednim dniu. Pozostałe jasne pl::tnety przebywają zbyt blisko Słońca na niebie i są niewddoczne, jedynie
Wenus możemy jeszcze próbować odszukać nisko nad wschodnim horyzontem tuż przed wschodem Słońca.
Natomiast za pomocą lunety możemy przez całą noc obserwowac
Urana na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny oraz Neptuna w gwiaz- .
dozbiorze Wagi (Pluton przebywa także w gwiazdozbiorze Lwa, widocznym prawie całą noc, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy),
a także dwie z czterech najjaśniejszych planetoid: Ceres około 7.2
wielkości w gwiazdozbiorze Panny i Fallas około 7.7 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. Fallas w połowie miesiąca zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd i zakreśla na niebie fragment charakterystycznej pętli. 13 kwietnia możemy też obserwować początek całko
witego

zaćmienia Księżyca.

2/3<1 Koniec zakrycia 4 księżyca Jowisza obserwujemy o 22hl8m,
o 2h4m początek przejścia 3 księżyca przed tarczą planety, a o 2h36m
początek zaćmienia

4

księżyca.

.
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4/5d Foczątek przejścia 2 księżyca o Oh36m 1 Jego cienia o 2lt32m
oraz początek przejścia l księżyca o 2h38m na tle tarczy Jowisza.
5<1311 Saturn w złączeniu ze Słońcem. O 23h49m początek zakrycia
l księżyca Jowisza przez tarczę planety.
6<120h4lm Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1533 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. Seria ciekawych zjawisk w układzie księżyców Jowisza. O 21115111 księżyc l rozpoczyna przejście na tle tarczy planety, a o 22h3m pojawia się na niej
cień tego księżyca. O 23h20m księżyc 3 pojawia się nagle z cienia planety w odległości nieco większej niż średnica tarczy od jej prawego
brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą), a w minutę później ukazuje
się także księżyc l. O 24h4m nastąpi koniec zaćmienia księżyca 2,
a o 24h19m cień księżyca l opuszcza tarczę planety.
7d Koniec zaćmienia l księżyca Jowisza o 2lh34m.
9d4h Niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem.
lld9h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
12/13 O lh38m początek zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
13dW tym dniu przypada pełnia i zdarzy się całkowite zaćmienie
Księżyca. Foczątek zaćmienia widoczny będzie w Europie, w Azji, na
Oceanie Indyjskim, w północnej Antarktydzie, w Afryce i południowo
-wschodniej czqści Oceanu Atlantyckiego. Koniec widoczny będzie
w Azji, we wschodniej części Oceanu Spokojnego, w Australii, w południowej Antarktydzie, na Oceanie Indyjskim i w Afryce.
W Polsce widoczny będzie początek zjawiska. Wejście Ksiqżyca
w półcień o 3hll.m2, a zaćmienie częściowe rozpocznie się o 4hlO.mO (wg
Rocznika Astronomicznego Inst. Geodezji i Kartografii w Warszawie).
W Warszawie Księżyc zachodzi 13 kwietnia o 41145111.
13/ 14<1 Księżyce 2 i l zbliżają się do brzegu tarczy Jowisza. O 21I143111
początek zakrycia księżyca 2, o 221154111 księżyc l rozpocznie przejście na
tle tarczy planety. O 23hOnl ksiqżyc 3 ukaże się spoza tarczy planety
i zacznie oddalać się od jej brzegu, ale już o 23h47m skryje się nagle
w cieniu Jowisza. O 23h57m na tarczy planety pojawi się cień księży
ca l, a sam księżyc kończy swoje przejście o lhlOm.
14" O 23h29"' obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca: pojawi się
on nagle z cienia planety w niewielkiej odległości od prawego brzegu
jej tarczy (w lunecie odwracającej).
15d12h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
16d7h Księżyc w bliskim złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie Antaresa przez tarczę Księżyca widoczne będzie w obydwu Amerykach
i w zachodniej Afryce.
19°-2311 Promieniują Lirydy. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzqdne: rekt. 18hl5m, dekl. +33°. Warunki obserwacji są w tym roku dobre; w maksimum (22 kwietnia) możemy
oczekiwać do 10 meteorów w ciągu godziny.
19dllh Ceres w przeciwstawieniu ze Słońcem.
19/20<1 Koniec zakrycia 4 księżyca Jowisza o lh2m.
20dih35"' Słońce wstępuje w znak Byka. Jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 30°.
20/2lcl Tej nocy trzy księżyce Jowisza znikają kolejno z pola widzenia lunety. O 23h6m księżyc 3 kryje się za tarczą planety, a o 24h9m
idzie w jego ślady księżyc 2. O Oh45m księżyc l rozpoczyna przejście na tle tarczy planety i także przestaje być widoczny. Jego cień
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pojawia się na tarczy planety o 11152111. Tak więc do zachodu Jowisza
w Polsce towarzyszy mu jedynie samotny księżyc 4.
2ldl2h Fallas nieruchoma w rektascensji.
21/22d Obserwujemy początek zakrycia (o 2lh57m) i koniec zaćmie
nia (o Jh24'") l księżyca Jowisza.
22d7h Jowisz nieruchomy w rektascensji. Wieczorem na tle tarczy
planety przechodzą dwa księżyce i ich cienie. Obserwujemy koniec wę
drówki cieni: o 22h36m księżyca l i o 23h56m księżyca 2.
23dl3h Wenus w bliskim lecz niewidocznym złączeniu z Saturnem.
24d24h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
26d Księżyc w niewidocznym złączeniu kolejno z dwiema planetami:
o 3h z Saturnem i o lOh z Wenus.
27d22h44"' Koniec przejścia 4 księżyca Jowisza na tle tarczy planety.
2811231148111 Foczątek zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety.
29d2h Niewidoczne złączenie Marsa z Księżycem. O 22h15m księżyr
l kończy swoje przejście. O 23h44m na tarczy Jowisza pojawia się z kolei cień księżyca 2, a księżyc 2 kończy przejście o 26h6m. O 241131111 cień
księżyca l opuszcza tarczę planety.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET

'

D at a

l

----------------~'

1968

j.

a. mln km

0.728
0.728
0.727
0.726
0.725

III 31
IV 10
20
30
V 10

l

Wenus

od ~
108.9
108.9
10H.8
108.6
108.4

l

od Zieml
a.

j.

1.561
1.599
1.634
1.663
1.688

!\la ~ <

od Słońell

a. mlnkm

mln km

j.

233.6
239.3
244.4
248.8
252.6

1.467
1.479
1.492
1.505
1.518

219.4
22l.3
223.2
225.2
227.2

l

od Ziemi
j.

a

min i<

2.346
2.387
2.426
2.4621
2.4°4

3ao
:! 57.1
: ~ ('2

g

3' 8 2
373 l

DANE DLA OBSERWATOROW SLOJQCA
(na 13h czasu środ k -eurvp .)

Data
1968

IV l
3
5
7
9
11
13
15

l

p

l

Bo

o

o

-26.25
-26.31
-26.34
-26.34
-26.32
-26.26
-26.18
-26 06

-6.48
-6;37
-6.24
-6.12
-:>.98
- 5.82
-5.68
-5.53

Lo

l -

o

- l

DatA
1968

l

l

l

70.16 IV
43.78
17.38 l
350.9!1 l
324.59
298.19
271.78
245.'' 8

l

l

p

u

17
19
21
2:l

25
27
29
l

-25.92
-25.74
-25 54
- 25:H
-25 .05
-- 4.76
- 24.44
-24.09

l

l -~.?6

-5.20
- 5.02
- 4.84
-4.65
-4.46
- 4.26
- 4.06

o

218.97
192.55
166.14
1:39.71

113.29
86.86
60.43
34.00

P - kąt odchylenia osi obrotu Slońca mierzony od p ólnocnego wierzcholka
tarczy ( + na wschód, - na zachód):
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i dlueość środka tarczy .

:
\
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l

Data
1968

1968 R.

lh czasu

l

o.

l

środk.-europ.

Warszawa
wsch.

23 21
o 23
l 32
l 52

-

6.8
0.1
+ 8.4
+17.0

4 57
4 45
4 31
4 22

+

l h czasu
środk.-europ.

l zach.

MERKURY
hm
o

hm

11131
IV 10
20
30

PLANETY I PLANETOIDY

hm

15 45
16 43
17 57
19 26

23 22
o 07
o 53
l 38

2 00

-5.6
-0.9

+4.0

+8.7

2 28
2 57

3 26

+3.3

+5.2
l +4.2

l

l

11121
IV l O
30

m

15 38.0
15 36.7
15 34.8

6 17 118 49
5 02
17 44
3 48
16 40

o

1150
11 47
1145

lw

południku

VlO

l

l

43
Ol
21
41

412
3 32
2 53
213

l +1.9,17191
+2.2
15 56
+2.5

541
4 20
3 Ol

14 35

PLUTON

m s

h m

h

-17 39
-17 33
-1726

3 19
l 59
o 39

11 52 45
11 50 51
11 49 17

+o19
+o 54
+l 21
+l 35
+l 33

l wpołudniku

o.

o

PLANETOIDA l CERES

1422.7
14 15.3
14 06.6
13 57.8
13 49.7

13
13
12
11

Widoczny prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny (6 wielk. gwiazd.).

Widoczny całą noc w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk. gwiazd.).

11131
IV 10
20
30

Slońcem;

Widoczny w pierwszej połowie nocy jako gwiazda -1.8 wielkości
w gwiazdozbiorze Lwa.

NEPTUN
h

52
23
55
25

URAN

Niewidoczny.

...

+13.8
+t4.0
+14.0
+14.0

9 57
9 55
9 54
9 54

SATURN

o 53
102
112

15
16
16
17

JOWISZ

20 04
20 07
2011
2011

5 56
5 31
5 07
4 44

Widoczny wieozocem w gwiazdozbiorze Barana, jako czerwona
gwiazda +11.7 wielkości.

111211
IVlO
30

hm

4 52
4 33
4 15
3 55

Wschodzi tuż
prrzed
praktycznie niewidoczna.

+12.2
+14.7
+17.0
+19.0

zach.

WENUS
o
hm

MARS

11131
IV 10
20
30

Warszawa

l wsch. l

hm

Niewidoczny.

l

126
o 39
23 48
22 58
22 11

Około 7.2 wiel.l<.. gwiazd. Widoczna przez całą noc w gwiazdozbiorze Panny. Opozycja 19 kwietnia.

Planetoidy rozpoZillajemy po leh ruchu
nocy okolicy nieba według podanych

~4.31

+t7
+18 04.2
+18 08.6

Widoczny prawie
zdozbior7C Lwa;
przez
wielkie
wielk. gwiazd.).

h m
23 31
22 11
20 51

całą noc w
dostępny

gwiatylko

teleskopy

(15

PLANETOIDA 2 FALLAS

11 23.2

1119.1
1117.4
1118.3
1121.7

+ !l 42
+12 51
+1517
+1701
+t807

22 22
21 39
20 58
2020
1944

Okola 7.7 wieLI<. gwiazd. Widoczna prawie całą noc w gwiazdozbiorze Lwa.

wśród gwiazd, pocównując rysuniki
wyżej współrzędnych (epoka 1950.0

z kilku
.

KWIECIEŃ 1968 R.

SŁOŃCE

1h czasu

r. czasu l

a

a

l

m J hm \

III 31
IV 10
20
30
V 10

o 38

-4.3
-1.2
+Lo
+2.8
+3.6

114
l 51
229
308

Poznań

Szczecin

środk . -europ.

Data

Wrocław

Kraków

Gdańsk

l h czasu
środk.-europ.

a

IV
l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

hm

l

o

+ 4.1
+ 7.9
+11.4
+14.7
+17.6

hm

hm

5 39 18 35
5 15 18 53
4 51 19 12
430 1929
411 11947

Warszawa

hm

hm

hm

h m

hm

5 30
5 06
4 44
424
405

18 24
18 42
18 59
1916
11933

5 31
5 08
4 47
4 28
4 10

18 23
18 40
18 56
1912
19 28

5 21
4 56
4 32
410
3 50

1h czasu

Data
1968

wsch. l zach .

a
o

2 47 +18.5
3 34 +22.6
4 24 +25.7
5 17 +27.7
611 +28.5
7 06 1+27.9
8 Ol +25.9
8 55 +22.5
948 1+17.9
10 40 +12.3

hm

Rzeszów

Białystok

1

wsch. l zach. w sch. l zach. wsch. l zach. wsch . l zach. w sch. l zach . wsch. l zach. wsch. J zach. wsch. \ zach.
hrn

18
18
18
19
19

19
38
57
16
34

hm

hm

hm

hm

5 20
4 58
4 38
4 19
4 02

18 10
18 26
18 41
18 57
19 12

5 14
4 51
4 29
4 09
3 50

18 09
18 25
18 42
18 59
19 16

KSIĘZYC

Data
1968

Warszawa

hm

6 06 22 31
6 24 23 45
6 48 7 23 o 54
8 12 l 53
9 15 2 39
10 31 3 13
11 53 3 36
13 181 3 55
14 45 4 09

IV
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

l

1h czasu
,
Warszawa
Data srodk.-europ.
1968
- a- l- awsch. l zach.
a
l
a 1wsch. l zach.
ś rodk.-europ.

hm

o

11 31 + 5.9
12 22 - 1.1
13 15 - 8.1
14 10 -14.7
15 09 -20.5
16 11 -25.0
17 15 -27.7
18 21 1-28.5
19 24 1-27.4
20 23 -24.7

Warszaw a

hm

16 13
17 43
19 16
20 53
22 30
2'3 59

hm

4 21
4 32
4 45
5 00
519
5 47
6 30
111 7 31
2 02 8 47
2 34 1011

IV
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

h m

l

o

2118 ,-20.7
22 09 '-15.8
22 56 -10.4
23 40 -4.6
o 23 + 1.2
l 06 + 6.9
149 +14.4
2 34 +17.3
3 21 +21.6
411 + 24.9

hm

h m

2 56
311
3 23
3 33
3 42
3 51
4 Ol
4 14
4 30
4 51

11 35
12 55
14 11
15 25
16 38
17 50
19 03
2017
121 32
22 43

h

m

5 12
4 50
4 30
411
3 54

hm

18
18
18
18
19

Fazy

02
18
33
49
04

hm

5 04
4 40
4 17
3 56
3 38

hm
18 00 l
18 18
18 36
18 53
19 10 l

księżyca

Nów
PierwJsza kwadra
Pelnia
Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra
Odległość
Księżyca

III
IV
IV
IV
IV
V

l

od Ziemi
d

d

h

28
6
13
19
27
5

24
4
6
21
16
19

Srednica
tarczy

h

[V l 24
Najw.
Najmn. IV 14 8
Naj w.
IV 29 10

29!5
33.3
29.4
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M. KaMeHLCKn KOMeTbi IT/BOJI<j) I.
A. <1>3YAP0Blł'ł -

>KI13Hh

KOCMl1'łeCKOe

113-

Jiy'łeHHC.

H

XpomtKa: MccR:ycTnCHHLie cnyTHUKii
KOpa6JIJ1 - HCTOPit'Je-

KOCMJ1'łeCKMe

CKJ.tft

"npbi>KOK"

Ha

JiyHC -

"liOJIHaSI

KapTa .JiyHbl"
JlOBJIR JleOHMAOB
B 110HOC<j)epe - KOrAa BCTiblXJia CaepxHOnaa? TeTIJIOBOe CBe'łeH!te Jlyllbi.
XpOIIUKa 06111CCTDa (PTMA): CTaTUCTHlłeCKJft1:

H

OnJ.1C3TCJlbll b lti

OTl.leT

M3 Ae.RTeJILHOCTn 06111CCTBa 3a 1967 r.
HCTOpll'łCCKJiit KaJICHAapL.
AcTpOHOMll'łCCKuil KaaenAapL.

ODDZIAŁY

Białystok, Klllńsklego 1, Zakł.
Chorzów, Sląskie Planetarlum
Częstochowa, Głogiera 17/24 (S.
Dąbrowa Górnicza, Okrzei 15,

Bypuaa

PTMA

Fizyki AM, t. 55-91 w. 61 (T. Markiewicz) .
i Obserwotorium Astr., skr. pocz .t 10, te!. 301-49.
Werner).
sekr.: czw. 19-20 (Z. Piaskowska). Punkt obser-

wacyjny.
Frombork, Wieża Wodna. Sekr., bib l. stacja astr.: pokazy nieba codziennie 16-18
(W. Mlchalunio).
Gda•isk-Oiiwa, Sambora 9 (J. Jobłoński). Bib!.
Gdynia, Kamlenna Góra, Mickiewicza 5/4. Punkt obs., klub bib!. (S. Kr zywoblocki).
Gliwice, S trzody 2 (BPPW), sekr.: czw. 17-19, bib!. Ruda SI., O br. Wołgogradu 32,
t. Zabrze 33-01 w. 155 - pokazy nieba (J. Kasza).
Jelenia Góra, Obrońców Pokoju 10. Sekr. 8-15, pok. nieba - pon. (M. Tumidalskl). Bib!. Cieplice, 1 Maja 126 - pok. nieba - pon. (A. Neumann).
Katowice, Szopena 8/3 (J. Jabloilski). Blbl.
Kraków, Solskiego 30/8, III p., t. 538-92. Klub "Kosmos", blbl. l sekr. pon. i pt.
17-21. Odczyty - pon. 18. Punkt obs. Sekcja obs. gwiazd. z m. zaćm. i sekcja
instrumentalna. Planetarium KDK "Pod Baranami". (Bib!. Zarz. GI. śr. 18-20). Niepolomice Stacja Astr. przy Szk. Podst. Nr 1 (dyr. K . Urbań
ski) - możliwość noclegu dla obserwatorów.
Krosno n , w., Nowotki l , I p. Bib!. Pokazy nieba (J. Winiarski).
Lublin, Nowotki 8, Collegium Physlcum UMCS p. 18 (S. Hałas).
Łódź, Traugutta 18 p. 412, t. 250-02. Sekr.: pon. 18- 20. Bib!., punkt obs.
Nowy Sącz, Jagiellońska 50a, t. 80-52. Sekr.: p on., śr. 16-20. Bib l.
Olsztyn, Dąbrowszczaków 1716 (Z. Grzesla k).
Opole, Strzelców Bytomskich, WDK p. 45. Bib!., sekr.: 16-18; MDK taras Stacja Astr. - p ok. nieba: wt. i pt. od zmierzchu do 21.
Ostrowiec Swiętokrzyski, Al. l Maja, II p., ZDK (J. Ułanowlcz) Bib!.
Oświęcim, J ;: giełły 12. Bib!. Pok. nieba Młyilska 7 (T. Szufa).
Poznań, Stary Rynek 9/10. Sekr.: wt., czw. 17-19. Bibl., 2 punkty obs. Sekcja
obs. · obłoków srebrzystych i zórz polarnych.
Radom, żeromsklego 75 p. 224.
Szczecin, Al. Piastów 19 p. 206, Katedra Fizyki Politechniki, t. 470-91 w. 276 .
. (T. Rewaj). Bib!.
Szczecinek, Kościuszki 10/3, t . 25-86. Stacja Astr. (A. Giedry s). Bib!.
Toruń, Kopernika 42, t. 23-48. Sekr., bib!.: pon., śr. 18--20, "wieczory astronomiczne": pn. 18.
Warszawa, Al. Ujazdow~lde 4. S e kr.: pon., śr., pt. 18-21. Bib!.: śr. , "w ieczory
a stronomiczne": pt. 19.30. Sekcje obserwacyjne: - gwiazd zmiennych nieregularny ch, - Sztuczny ch Satelitów Ziemi , meteorytyki.
Wrocław, Wzgórze Partyzantów, Plotra Skargi 18a, t. 347-32. Sek r .: 9- 11, 18- 19.
Stacja Astr., bib!., klub. Planetarium objazdowe. Sekcja obserwatorów Stoticn.
Raqa Redaltcyjna: S . Piotrowski (przewodn .), L. Cichowicz, R. Jani czck, J . M e r c{ ('ntaler, K. Rudnicki, E. Rybka, W. Zonn. Komitet Redakcyjny: L. ? nj dl er, (red. na c·z.),
K. Ziółkowski (sekr. red.), J. Piasecka (red. techn .), M. Biellcl<ł, T. J a r z!;b ows ki,
J. Kubikowsld, :J. Masłowski, J. M !cte lski, M. Pańków, A. Plas k o wskl , S . R ll Ci ń•ki,
K. Rudnicki, A. Słowllc, ;J. Smak, A. Wo ·>7.czy k. Adres Rl'dakcji: W arszawa. Al. Ujazd<>wsk <e 4. Wydawca: Polskie Towarzy stwo Milośnik ó w Astro n o m ii , :za~·o d Gł ówny,
Kraków, Solskiego 30/8, telefon: 531!-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227. Warunki prenumeraty: roczna - 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki 60 z ł , 1 e gz
r. zł.
Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole 1 Nakład 3000 egz. L-11

Zam. 498/68.

MozaiJka zdjęć póln()(l11ej póbkuli Ziemi, dokonanych przez
nego ESSA-5 (p. str. 115) w dniu 14 września 1967.

satelitę

meteorologicz-

Czwarta strona okładki : Dwa zdjęcia dokonane przez aparat kosmiczny Surveyor-5
we wrześniu 1967 r.: Pierwsze uwidacznia kamienistą budowę gruntu księżycowego
w miejscu lądowania (po Lewej stPonie widoczna jedna z trzech podpór aparatu
zaryta nieco w gruncie), drugie - datkonane zostało tuż po starcie, gdy w dniu
31 września aparat kosmiczny rozpoczął podróż powrotną.

,
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Nr

5
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MIESIĘCZNIK
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POl SKl EGO TOWARlYSTWA
Ml ł OŚ Nl KÓW ASTRON OMil

MAJ 1968

Nr 5

CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-W A 5. 11. 66).

SPIS TRESCI
Bohdan
osiągnięcia

Paczyński

astronomii

-

Ostatnie
pozagalak-

tycznej.
Lucjan Newelski Jak zbudować teleskop amatorski (6).
Janusz Kazimierowski- Kaliszmiejsce pierwszych obserwacji astronomicznych w Polsce przy użyciu
lunet.
Kronika: Obserwatorium europejskie na poludniowej półkuli - "Pionierska" penetracja przestrzeni mię
dzyplanetarnej.
Kronika PTMA: Co nowego w naszych Oddziałach? - Toruń w 495
rocznicę urodzin M. Kopernika.
Nowości wydawnicze.
Z korespondencji.
Kalendarzyk historyczny: Richard
Carrington.
Kalendarzyk astronomiczny,
ZARZĄD GŁOWNY PTMA, Kraków, Solskiego 30/ 8, teł. 538-92, konto PKO I
OM w
Krakowie
Nr 4-9-5227. Biuro czynne od 8 do
15, w soboty do 13.
Prowadzimy
sprzedaż
i wysyłkę: M. Mazur - ATLAS
NIEBA, PZWS 1963, 80 zł; A. Rybarski - TELESKOP ZWIERCIADLANY W WYKONANIU AMATORSKIM, PZWS, 1958, 3 zł; E. Rybka - PRZESTRZEŃ KOSMICZNA
A CZŁOWIEK, PAN, 1966, 3 zł;
A. Słowik, M. Mazur - OBROTOWA MAPA NIEBA, PTMA 1965,
25 zł, z wysyłką 30 zł (dla członków
5 zł zniżki).

Jurij Gagario
pierwszy kosmonauta świata,
pułkownik inżynier pilot, bohater pierwszego lotu orbitalnego na statku Wostok,
zginął śmiercią lotnika
w dniu 25 marca 1968 r.

Wostok-1 przed startem
W związku z fotografią na
czwartej stronie kwietniowego
numeru "Uranii" wyjaśniamy,
że dolne zdjęcie zostało wykonane na Ziemi i przedstawia psa preriowego. Zamiast
"31 września" powinno być:
"1 kwietnia". Powrót aparatu
Surveyor-5 na Ziemię w innych terminach nie jest projektowany.
Informacja
o "odkryciu
astronomów z Laputy" - raczej o proroczej wizji autora
Podróży Guliwera" Jonatana
Swifta - nie jest żartem primaaprilisowym. Pisaliśmy już
o tym na str. 344 "Uranii"
Z T. 1966.
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Wars zawa

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA ASTRONOMII
POZAGALAKTYCZNEJ

J nomia
ednym z
jest

najważniejszych

celi, jakie stawia przed sobą astropoznanie budowy Wszechświata jako całości,
i stwierdzenie jak Wszechświat się zmienia. Dział astronomii
zajmujący się tą problematyką nazywa się kosmologią. Jest
rzeczą jasną, że tylko obserwacje mogą odpowiedzieć na pytanie jaka jest geometria obowiązująca we Wszechświecie, czy
jest on skończony czy nie, jak wyglądał miliardy lat temu.
Oczywiście potrzebne są tu obserwacje odległych obiektów,
znajdujących się daleko poza naszą Galaktyką. Dlatego też
często nazywamy ten dział astronomii astronomią pozagalaktyczną.

Mniej więcej od pół wieku wiemy, że daleko poza naszą Galaktyką znajdują się inne galaktyki, czyli ogromne skupiska
gwiazd, gazów i pyłu międzygwiazdowego. Niektóre z nich,
zwane spiralnymi, przypominają naszą Galaktykę, inne odbiegają od niej swym wyglądem bardzo znacznie. Różnią się też
między sobą rozmiarami, jasnością i kształtem. Z obserwacji
wiemy, że skupiają się one w gromady galaktyk. Pół wieku
temu udało się wyznaczyć odległości do najbliższych galaktyk,
gdyż zaobserwowano w nich pojedyncze gwiazdy o znanych nam
typach i jasnościach. Następnie porównując ze sobą coraz słab
sze, coraz dalsze układy gwiazdowe, astronomowie mogli ustalić
odległości bardzo dalekich gromad galaktyk. Według współcze
snych ocen najdalsze spośród nich dzieli od nas odległość kilku
miliardów lat światła.
W pierwszej połowie dwudziestego wieku niewątpliwie
E. H u b b l e był astronomem, który miał największe zasługi
w dziedzinie astronomii pozagalaktycznej. To on właśnie odkrył prawo nazwane potem jego imieniem. Obserwując widma
rozmaitych galaktyk stwierdził on, że linie absorpcyjne i emisyjne są w nich przesunięte znacznie ku czerwieni. Im słab
sza, a zatem średnio im dalsza galaktyka, tym większe było
przesunięcie ku czerwieni jej widma. Ilościowo przesunięcie
to wyraża się wzorem

A-A o
z= - A
-o
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gdzie A0 jest normalną długością fali określonej linii widmowej,
zaś 'A jest długością fali odpowiadającej tej linii w widmie galaktyki. Hubble stwierdził, że przesunięcie ku czerwieni z jest
wprost proporcjonalne do odległości obserwowanej galaktyki.
W tym samym mniej więcej czasie, w którym Hubble odkrył
swe prawo głoszące proporcjonalność między przesunięciem ku
czerwieni i odległością, teoretycy pracujący nad modelami
Wszechświata w oparciu o ogólną teorię względności Einsteina
doszli do wniosku, że Wszechświat powinien się rozszerzać albo
kurczyć. Gdyby się rozszerzał, to widma dalekich obiektów
powinny być przesunięte ku czerwieni. I właśnie wkrótce
Hubble stwierdził że tak jest istotnie. Od tego czasu powszechnie przyjmuje się, że przesunięcie ku czerwieni widm dalekich
galaktyk jest wywołane rozszerzaniem się Wszchświata. Szybkość z jaką oddalają się od nas galaktyki można obliczyć z przybliżonego wzoru
v=zc
gdzie c jest szybkością światła, 300 000 kilometrów na sekundę.
Wzór ten jest prawdziwy tylko dla z dużo mniejszych od jedności. Gdy z rośnie i staje się bardzo duże, prędkość v stopniowo zbliża się do szybkości światła, lecz odpowiedni wzór który to opisuje - jest dość skomplikowany. Ponieważ dla
niezbyt dużych z prędkość oddalania się jest do z proporcjonalna, zaś przesunięcie ku czerwieni jest proporcjonalne do
odległości, przeto możemy napisać, że prędkość oddalania się
galaktyk jest proporcjonalna do ich odległości:
v=Hr
gdzie r jest odległością, zaś H tak zwaną stałą Hubble'a. Gdyby
galaktyki "uciekały" z szybkością niezależną od czasu, to
możnaby bez trudu obliczyć jak dawno znajdowały się tuż koło
naszej Galaktyki. W tym celu odległość od dowolnej galaktyki
należy podzielić przez prędkość z którą się oddala, czyli
T 0 = r/v = 1/H ,......_ 10 miliardów lat.
W e wzorze tym T o jest czasem, który minął od chwili gdy
wszystkie galaktyki były bardzo blisko siebie, aż do chwili
obecnej. Często T 0 nazywa się "wiekiem" Wszechświata.
Jeżeli zależność wykryta przez Hubble'a istotnie świadczy
o tym że Wszechświat obecnie rozszerza się, i jeżeli tempo tej
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ekspansji było zawsze takie same, to - jak wynika z przedstawionych wyżej rozważań - około 10 miliardów lat temu
cały Wszechświat był niezmiernie mały, materia bardzo gęsta
i nie mogły istnieć ani galaktyki, ani gwiazdy. Stałą Hubble'a
wyznacza się z obserwacji z dużym błędem, lecz nie jest to tutaj
nazbyt ważne. Istotne jest to, że bardzo dawno temu, zapewne
nie dokładnie 10 miliardów lat temu, Wszechświat był czymś
zupełnie innym niż jest obecnie. Obserwując bardzo odległe
galaktyki widzimy je takimi, jakimi były wiele miliardów lat
temu. A zatem istnieje, przynajmniej w zasadzie, możliwość
obserwacyjnego stwierdzenia, czy istotnie miliardy lat temu
Wszechświat był inny. Niestety przez dziesiątki lat, które minęły od odkrycia Hubble'a, sprawa nie posuwała się praktycznie naprzód. Najdalsze galaktyki znane do roku 1960 miały
przesunięcia ku czerwieni mniejsze od 0.5. Znajdowały się one
wprawdzie niezmiernie daleko, lecz nie dość daleko, aby róż
nice w wyglądzie Wszechświata były zauważalne.
W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił przełom w badaniach
pozagalaktycznych. Odkryto dalekie radioźródła, kwazary,
i wreszcie tak zwane "promieniowanie tła". Dzięki tym nowym
obserwacjom prawie definitywnie udało się stwierdzić, że istotnie niegdyś Wszechświat był zupełnie inny, nie było nic poza
niesłychanie gęstą i gorącą materią i promieniowaniem. Można
mieć nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się stwierdzić, jaki właściwie jest nasz Wszechświat jako całość. A teraz
omówimy kolejno wszystkie najważniejsze odkrycia.
Po pierwsze trzeba wspomnieć o burzliwym rozwoju radioastronomii, który rozpoczął się przed trzydziestu laty. Okazało
się, że całe niebo pełne jest najrozmaitszych źródeł promieniowania radiowego. Niektóre z nich zajmują znaczną część nieba,
są nader rozmyte, inne przeciwnie, mają rozmiary kątowe
mniejsze od ułamka sekundy łuku. W tej chwili będą nas interesować przede wszystkim te niewielkie pod względem widomych rozmiarów radioźródła. Okazuje się, że wiele jasnych
radioźródeł ma położenie na niebie identyczne z niektórymi
osobliwymi galaktykami. Galaktyki te odznaczają się obecnością gwałtownie poruszającej się materii, niekiedy przyjmują
cej kształt wytrysków z centralnych części takiej galaktyki.
Słabsze radioźródła udało się zidentyfikować z bardzo odległymi, najczęściej także osobliwymi galaktykami. Natomiast największe nawet teleskopy optyczne nie pozwalają na zauważe
nie czegokolwiek w tym miejscu na niebie, z którego dociera
do nas bardzo słabe promieniowanie radiowe. Powszechnie
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przypuszcza się, że najsłabsze radioźródła są identyczne z niezmiernie dalekimi galaktykami, niewidocznymi z powodu tak
ogromnej odległości nawet przez największe teleskopy. A zatem możemy na drodze radiowej "widzieć" galaktyki niewidoczne optycznie, gdyż są zbyt daleko! A zatem możemy radiowo "obserwować" tak dalekie części Wszechświata, że są one
niedostępne dla największych istniejących teleskopów.
Jakie są wyniki obserwacji tych dalekich radioźródeł? Odpowiednie prace były prowadzone przede wszystkim w Anglii
i kierował nimi prof. M ar t i n Ryle. Okazało się, że w odległościach przekraczających zasięg teleskopów optycznych
ilość radioźródeł zaczyna wzrastać. To znaczy ilość radioźródeł
na jednostkę objętości. A zatem wypływa stąd wniosek, że
wiele miliardów lat temu, w czasie gdy fale radiowe opuściły
owe odległe galaktyki radioźródeł było więcej niż obecnie!
A więc mamy pierwszą obserwację, która mówi, że Wszechświat się zmienia. Co więcej, okazało się, że jeżeli sięgnąć do
jeszcze odleglejszych obszarów Wszechświata, a zatem do jeszcze dawniejszych czasów, to ilość radioźródeł w jednostce obję
tości zaczyna gwałtownie maleć. M. Ryle przypuszcza, że widzimy tu czasy, w których dopiero zaczynały powstawać radioźródła, tworzyć się galaktyki, a więc te czasy, w których zgodnie z prawem Hubble'a gęstość materii była znacznie większa
niż obecnie, zapewne zbyt duża, aby galaktyki mogły istnieć.
Czy mamy szanse zaobserwować owe czasy w dziedzinie
optycznej? Okazuje się, że chyba tak. W roku 1960 pewne radioźródło zidentyfikowano z obiektem wyglądającym jak gwiazda. Lecz widmo nowoodkrytego obiektu o numerze 3C48 nie
przypominało niczego, co przedtem było znane. W roku 1963
wykryto nowy taki obiekt, 3C273, świecący jak gwiazda trzynastej wielkości, lecz o zupełnie niezrozumiałym widmie. I nagle dr M. S c h m i d t z Obserwatorium na Mt. Falomar rozwiązał zagadkę. Widmo rzekomej gwiazdy było przesunięte ku
czerwieni tak jak widma dalekich galaktyk. Obiekt nazwano
kwazarem. Dziś znamy ich ponad sto. Przesunięcia ich widm ku
czerwieni są ogromne, dochodzą do 2.2. Wielkość kwazarów ma
jasność stokrotnie większą od najjaśniejszych galaktyk. I dlatego są widoczne w tak ogromnych odległościach. Jest dziś
zagadką czym są kwazary. Nie wszyscy nawet astronomowie
zgadzają się co do tego, że są to obiekty dalsze niż galaktyki.
Lecz coraz więcej danych obserwacyjnych świadczy że tak jest
istotnie, że dzięki kwazarom sięgamy w przestrzeń znacznie
dalej niż to do niedawna było możliwe.
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kwazar? W największym nawet teleskopie jest
od gwiazdy. Tylko dzięki osobliwemu widmu
i potężnemu promieniowaniu radiowemu można stwierdzić,
że to nie jest zwykła gwiazda. Niedawno nastąpiło kolejne
sensacyjne odkrycie: kwazary zmieniają swoją jasność z miesiąca na miesiąc, niekiedy nawet z dnia na dzień, a właściwie
z nocy na noc. Wyobraźmy sobie obiekt o rozmiarach mniejszych od jednego roku świetlnego, świecący tak potężnie jak
sto galaktyk, a więc bilion razy jaśniej niż Słońce, i zmieniający gwałtownie swą jasność. Co więcej, pół roku temu stwierdzono, że również niektóre galaktyki zmieniają swą jasność.
Sciślej mówiąc zmieniają jasność bardzo małe jądra tych galaktyk. Wielu astronomów przypuszcza, że być może kwazary są
też jądrami podobnych galaktyk, lecz ich jasność przyćmiewa
znacznie słabsze galaktyki, które dlatego są niewidoczne. Prowadzone są ostatnio bardzo precyzyjne pomiary jasności nieba
wokół niektórych kwazarów dla stwierdzenia, czy nie uda się
dostrzec galaktyki otaczającej kwazar.
Jak już pisałem znamy nieco ponad sto kwazarów. Lecz odkrywane są wciąż nowe. Zapewne już niedługo będzie można
dokładnie badać ich rozmieszczenie przestrzenne. W tej chwili
wydaje się, że podobnie jak to ma miejsce w wypadku radioźródeł, w dużych odległościach od nas, a więc dawno temu,
kwazarów jest więcej, a następnie, gdy idziemy jeszcze dalej,
ilość ich zaczyna maleć. A zatem można podejrzewać, że podobnie jak i w wypadku radioźródeł sięgamy tak daleko w przestrzeni i czasie, że obserwujemy już epokę, w której powstawały pierwsze kwazary. Zapewne najbliższe lata pokażą, czy
tak jest istotnie.
Wspomniałem już o tym, że zapewne bardzo dawno, około
lO miliardów lat temu, Wszechświat wypełniony był równomiernie gorącą materią i promieniowaniem. Przypuszcza się, że
materia pozostawała w równowadze z promieniowaniem, gdyż
na skutek dużej gęstości oddziaływały one bez przerwy ze sobą.
W miarę rozszerzania się Wszechświata gęstość malała. Oddziaływanie pomiędzy materią i promieniowaniem było coraz słab
sze, aż wreszcie osłabło tak dalece, że promieniowanie i materia stały się od siebie prawie niezależne. Następnie z niejednorodności w materii zaczęły tworzyć się galaktyki, w galaktykach tworzyły się gwiazdy, świeciły, i oczywiście wysyłały
nowe promieniowanie. Lecz teraz to nowe promieniowanie było
już bardzo niejednorodne, gdyż galaktyki i gwiazdy są rozmieszczone w przestrzeni nierównomiernie. Tymczasem pier-
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wotne promieniowanie nadal wypełniało cały Wszechświat lecz
stawało się coraz bardziej rozrzedzone. Zachowało jednak swą
dawną właściwość - wypełniało całą przestrzeń równomiernie.
Wielu astronomów przypuszcza, że owo pierwotne promieniowanie po dziś dzień krąży po Wszechświecie. Czy można by
je zaobserwować? Profesor R. H. D i ck e z uniwersytetu
w Princeton uznał że tak i wraz ze współpracownikami zaczął
przygotowywać odpowiednią aparaturę. Z jego obliczeń wynikało, że rozkład widmowy owego promieniowania powinien
odpowiadać promieniowaniu wysyłanemu przez ciało o temperaturze kilku stopni powyżej zera bezwzględnego. A zatem
maksimum natężenia takiego promieniowania powinno odpowiadać długości fali około jednego milimetra. Niestety nasza
ziemska atmosfera uniemożliwia takie obserwacje. Wobec tego
Dicke przygotowywał aparaturę, która powinna umożliwić pomiar promieniowania o długości fali około 3 centymetrów.
W trakcie tych przygotowań, jesienią 1964 roku dotarły do
Princeton wiadomości od grupy fizyków pracujących w "Bell
Telephone Laboratories", że wykryli oni szum w swej aparaturze nastrojonej na fale siedmiocentymetrowe i że nie są
w stanie wyjaśnić pochodzenia tego szumu. Podejrzewali, że
może to być jakieś promieniowanie docierające równm;niernie
z całego Kosmosu do Ziemi. Okazało się, że jest to właśnie to
promieniowanie, którego szukała grupa pracująca w Princeton.
Wkrótce wykonano pomiary również w dziedzinie fal trzycentymetrowych a następnie dwudziestocentymetrowych. Wszystkie pomiary dały zgodną odpowiedź: całe niebo świeci równomiernie i temperatura odbieranego promieniowania wynosi trzy
stopnie powyżej zera bezwzględnego.
Wkrótce astronomowie przypomnieli sobie stare pomiary
sprzed ćwierć wieku. Stwierdzono wówczas, że występująca
w przestrzeni materia międzygwiazdowa obfituje w molekułę
CN, i że molekuła ta jest pobudzona tak, jakby padało na nią
promieniowanie o temperaturze 3°K (trzech stopni powyżej
zera bezwzględnego). Pomiary powtórzono i okazało się, że
stare obserwacje były dobre. A zatem jeszcze jeden argument
za tym, że istotnie owo pierwotne promieniowanie, zwane po
angielsku "background radiation" - promieniowanie tła, wypełnia równomiernie cały Wszechświat. Powszechnie przypuszcza się, że odbierając to promieniowanie obserwujemy pozostałość po najdawniejszych czasach, gdy nie było jeszcze ani
galaktyk, ani gwiazd, ani tym bardziej planet.
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Niezwykle dynamiczny rozwój badań pozagalaktycznych,
i równie dynamiczne upowszechnianie zupełnie nowych technik obserwacyjnych (radioastronomia, obserwacje pozaatmosferyczne z pokładu sztucznych satelitów) pozwalają przypuszczać,
że już niedługo, być może za kilka lat, nagromadzi się taki materiał obserwacyjny, że będzie można rozstrzygnąć czy to co
dziś wydaje się tylko prawdopodobne, jest prawdziwe. A dotychczasowe obserwacje wskazują, że zapewne około dziesięciu
miliardów lat temu Wszechświat był równomiernie wypełniony
bezkształtną materią i promieniowaniem, i dopiero później,
w wyniku rozszerzania się i malenia gęstości materii, zaczęły
się tworzyć galaktyki, gwiazdy, planety. Natomiast nic nie
wiemy o tym czym był Wszechświat przed owymi dziesięciu miliardami lat, i nie wiemy, kiedy będzie można to zbadać.

LUCJAN NEWELSKI -

Warszawa

JAK ZBUDOWAC TELESKOP AMATORSKI (6)
IDEA OBIEKTYWU ZWIERCIADLANEGO. LUSTRO

SFERYCZNE

L ustro pararboloidalne można w pewnych wypadkach zastą
pić lustrem sferycznym. Wykorzystujemy tu okoliczność,
że paraboloida przy pewnym stosunku jej średnicy do ogniskowej, kształtem swoim bardzo mało odbiega od sfery.

F

araboloida

orównania

URANIA

137

Do zewnętrznej powierzchni paraboloidy możemy przyłożyć
powierzchnię sferyczną o takim promieniu krzywizny, że bę
dzie ona stykała się z paraboloidą w dwóch miejscach: przy
wierzchołku w punkcie O i na jej krawędzi będącej okręgiem.
Sfera taka będzie dla danej paraboloidy jej najbliższą sferą
porównania (Rys. 1). Największe odstępstwo tej sfery od parabolidy oznaczone jako o~ax będzie znajdowało się w odległości H\ 2 od osi symetrii (średnica lustra D = 2H). W miarę
2
wzrostu ogniskowej f przy danym D, o:'nax będzie malało. Przy
A
pewnej wartości y, o~ax osiągnie wielkość równą S. Wiemy
już,

że

odstępstwo

kształtu

powierzchni lustra paraboloidalnego od
A
teoretycznego nie może przekroczyć 8. Stąd wniosek:

jeżeli odstępstwo

najbliższej

paraboloidy od

nania jest równe lub mniejsze od

A

S'

jej sfery porów-

to lustro nie musi

mieć

kształtu

tej paraboloidy, lecz może mieć kształt jej najbliższej
sfery porównania, bez widocznej szkody dla jakości uzyskanego
obrazu gwiazdy. Odstępstwo czoła odbitej fali świetlnej od
formy sferycznej (tak zwana aberacja falowa, w tym wypadku
sferyczna) nie przekroczy wtedy dopuszczalnej wielkości

hmax =

A

4 (Rys.

2).

Zależność tą

ujmuje

następująca

formuła

(wg D. Maksutowa):
przy hmax=

0,555p.m
4
8

Vmln= 1,52 VD

(2)

Na podstawie formuły układamy tabelę IV. Fosługując się
nią możemy dla podanych średnic luster łatwo obliczyć ich
najkrótszą dopuszczalną ogniskową.
Dla lustra sferycznego o średnicy D
150 mm, będzie ona

=

wynosiła:

fmln =D· Vmln= 1210,5 mm
Lustro takie będzie ekwiwalentne lustru paraboloidalnemu
o tej samej średnicy i ogniskowej. W instrumentach klasy ama-
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torskiej lustro sferyczne stosuje się w układzie optycznym teleskopu Newtona. W systemie tym pracują dwie powierzchnie
odbijające. Drugą powierzchnią jest małe lusterko płaskie. Sferyczne zwierciadło o parametrach określonych wzorem (2), już
samo sobą wprowadza maksymalną dopuszczalną aberację fa~
lową

hmax =

)..

4

.

Współpracujące

z takim lustrem w

układzie

Newtona lusterko płaskie, nie może wprowadzać żadnych dodatkowych aberacji o tym samym znaku. Jego powierzchnia
odbijająca musi być idealnie płaska. Powierzchnia taka jest
bardzo trudna do wykonania i musimy dopuścić istnienie pewnych jej odchyłek od idealnej płaszczyzny. Układ kompensacyjny, w którym małe lusterko posiada aberacje o ujemnym
znaku i takiej wielkości aby kompensował y aberacj e lustra
głównego, w układzie Newtona nie jest stosowany ze względu
na bardzo duże trudności wykonawcze. Musimy przyjąć, że
aberacje lusterka płaskiego mają znak dodatni i dodają się do
aberacji lustra głównego. W praktyce aberacja sferyczna lustra
A.
głównego musi być mniejsza od
o wartość aberacji wprawa-

4

ro
~
oma.x:T
_Ą
~~~--~m~ax~-1(

h

t:1
0

w~

...."..:;
(-&.,._

arabololag

lustro sfg_zyczne
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dzonej przez

lusterko (ze znakiem dodatnim), tak aby su-

maryczna aberacja obu luster nie
Przypuśćmy, że małe

wtedy
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największa

przekroczyła

lusterko wprowadza

dopuszczalna aberacja

hmax =

A
,
10
0
lustra h max

aberację

dużego

)..

4.
h'

=

będzie wynosiła:

h omax =h max - h'=~-2_=ł_A
4
10
20
Wielkość
postacią

Vmin dla lustra sferycznego

możemy wyrazić inną

wzoru (2):
A

przy hmax=n

D

n

V~ In = 2048 . I
W naszym

(3)

przykładzie h omax _1_
A
20

więc
8

Vmln= 1,8 VD
Dla lustra o

średnicy

D

= 150 mm
ymln = 9,55

a
fmln
Układ

= 1432 mm

optyczny złożony z takich dwóch luster jest prawidjego sumaryczna aberacja falowa nie przekracza

łowy gdyż
Ą

hmax

= 4· Im

płaskie

lusterko jest

dokładniejsze,

tym ognisko-

głównego lustra sferycznego może być bliższa wielkości
określonej wzorem (2). I odwrotnie, zbyt duże błędy małego
lusterka powodują konieczność nadmiernego wydłużania ogniskowej lustra głównego lub pogorszenie jakości uzyskiwanych
obrazów gwiazd, przez co konstrukcja teleskopu może stracić
swój sens. Dlatego też małemu lusterku płaskiemu musimy
zapewnić możliwie jak największą dokładność wykonania.
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Nawet pobieżna analiza tych tabel wykazuje, że możliwości
zastosowania zwierciadła sferycznego w układzie teleskopu
Newtona są dosyć ograniczone. Skrajnie optymalne warunki
dopuszczają u lustra o średnicy 250 mm najkrótszą ogniskową
ok. 2400 mm długości, a ogniskowa lustra 350 milimetrowego
miałaby aż 3700 mm długości. W obu wypadkach instrumenty
byłyby karykaturalnie długie. Wydaje się, że średnica ok.
200 mm jest najracjonalniejszą górną granicą dla luster sferycznych w układzie optycznym teleskopu Newtona.
Przez cały czas zakładaliśmy, że lustro sferyczne jest idealne.
Odchyłki od sfery są możliwe jeżeli zmniejszają jej odstępstwo
od najbliższej paraboloidy porównania. Lecz wtedy nie jest to
już sfera i lustro takie traktujemy jako nieciakorygowaną paraboloidę. Odchyłki od sfery wymagają dokładnych pomiarów
strefowych. Je żeli przyjmą one pewną specyficzną wielkość
i kształt, to lustro stanie się paraboloidalnym. Sposób pomiarów
i wykonania paraboloidy jest jednak znacznie bardziej skomplikowany niż przy wykonaniu sfery. Dlatego sfera z odchyłkami
traci swój sens jako ułatwienie. Albo wykonujemy dokładną
sferę, albo paraboloidę.
Wykonanie lustra sferycznego praktycznie idealnego jest cał
kowicie osiągalne. Metoda badania takiego lustra jest stosunkowo prosta i zarazem bardzo dokładna. Trudności w nadaniu
właściwego kształtu są znacznie mniejsze niż w przypadku
paraboloidy. Dla tych to powodów zwierciadło sferyczne jest
szeroko rozpowszechnione wśród miłośników astronomii budujących samodzielnie swoje instrumenty. Większe średnice luster i większe ich światłosiły wymagają zastosowania kształtu
paraboloidalnego.
JANUSZ KAZIJ\1IEROWSKI -

Kalisz

KALISZ - MIEJSCE PIERWSZYCH W POLSCE
OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH
PRZY UŻYCIU LUNET (l)
miłośnicy

wiedzą, że

wszyscy
astronomii
w Kaliszu zaN iestosowano
po raz pierwszy na terenie Folski do obserwacji
astronomicznych instrumenty optyczne.
Śledząc rozwój lunet astronomicznych na podstawie danych
historycznych wiemy, że pierwsze, tzw. "rury holenderskie",
były zastosowane w mieście portowym Middelburgu w Holandii
w r. 1608, m. in. dla celów żeglugi morskiej przybrzeżnej.
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W tym czasie również w innych miejscowościach Zelandii, krainie południowo-zachodniej Holandii, były stosowane lunety
z powiększeniem około pięciokrotnym, wykonywane przez róż
nych szlifierzy okularów. Były one konstruowane z rurek
i dwóch soczewek na ich końcach. Samą rurkę bez szkieł, tzw.
fistulę, eliminującą światło boczne, stosowano już od bardzo
dawna. Ponieważ takich szlifierzy okularów było wielu, trudno
dziś wymienić konkretnego wynalazcę lunety. Mimo to skonstruowanie lunety przypisuje się holenderskiemu optykowi
L i p p er s h e y o w i z Middelburga jak również holenderskiemu optykowi M e t i u s o w i.
Nie jest rzeczą wykluczoną, że wiadomość o tamtejszych lunetach dotarła do q a l i l e u s z a (1564-1642), który sam
skonstruował w roku 1609 lunetę. Jako obiektywu użył soczewki skupiającej, a jako okularu - soczewki rozpraszającej.
Luneta taka dawała obraz prosty. Mając do dyspozycji doskonale wykonane szkła weneckie (przemysł szklany kwitł od wieków w Wenecji), był on w stanie skonstruować lunetę o lepszych walorach optycznych.
Wielką zasługą Galileusza jest nie tyle wynalazek lunety,
jak to mu się powszechnie przypisuje, ani nawet pierwsze
skierowanie jej ku niebu (w r. 1609 S i m o n M ar i u s pierwszy dojrzał trzy księżyce Jowisza przez swoją lunetę), co umiejętne i szerokie propagowanie samych lunet wykonywanych
przez siebie i rozprowadzanych wśród wyższej arystokracji.
Między innymi taką lunetę dostał od niego król polski Zygm u n t III W a z a. Również wielką zasługą Galileusza jest
wczesne rozpowszechnienie naukowych odkryć astronomicznych, jakich przy pomocy swojej lunety sam dokonał.
Wiemy, że po obserwacjach gór księżycowych Galileusz
w dniu 7 stycznia 1610 roku odkrył księżyce Jowisza a następ
nie ich ruch wokół samej planety. Od tej chwili stał się zapalonym . zwolennikiem teorii Kopernika. vV tym czasie niemal
cała kulturalna Europa kieruje ku niebu nowo wynalezione
lunety.
Zakon jezuitów, zwany żandarmerią papieską, stworzony do
walki z reformacją, podchodził do tych odkryć z wielką rezerwą, nie mniej jednak i jezuici skierowali swe lunety na niebo,
odkrywając niezależnie od Galileusza jesienią 1610 roku
fazy planety Wenus. 6 marca 1611 r. jezuita Krzy s z t o f
S c h e i ner (1573-1650), wówczas profesor matematyki
w Ingo1stadzie w Bawarii, odkrywa przed Galileuszem plamy
słoneczne. On również pierwszy konstruuje lunetę astrono-
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miczną (tzn. z obrazem odwróconym), nazywaną jednak lunetą
Keplera (Ja n K e p l er 1561-1630), za pomocą której obserwował powierzchnię Słońca projekcyjnie. Należy dodać, że
Krzysztof Scheiner przez 28 lat był rektorem kolegium jezuickiego w Nysie Śląskiej, tzn. do śmierci.
Ciemne plamy słoneczne odkryte przez Scheinera miały być
uważane przez jezuitów za planety, on sam jednak od san:.ego
początku uważał te plamy za zjawiska zachodzące na samej
powierzchni Słońca i z tego powodu miał wiele przykrości, co
znalazło wyraz zwłaszcza przy zakładaniu w r. 1623 kolegiurn
jezuickiego w Nysie.
W tym to czasie zostały wydane uczonym jezuickim polecenia
przeprowadzenia specjalnych obserwacji astronomicznych dla
uzyskania argumentów umożliwiających obalenie twierdzeó.
Galileusza a tym samym pojęć heliocentrycznych.
Otóż w związku z poleceniami przeprowadzania badań naukowych przez jezuitów zainteresowanie astronomią staje się
powszechne we wszystkich klasztorach i kolegiach jezuickich.
W tym czasie do Kalisza przyjeżdża (1613 r.) z Mons w Belgii
jezuita nauczyciel matematyki Kar o l M a l a per t (15801630).
Rozpoczyna on w kolegium jezuickim ciekawe badania astronomiczne przy użyciu lunet, a zachęcony przez Krzysztofa
Scheinera- prowadzi obserwacje plam słonecznych. W r. 1614
Karol Małapert przystępuje w Kaliszu po raz pierwszy w Polsce do tych obserwacji metodą projekcji.
Jak wynika z zebranego bogatego materiału opublikowanego
przez dra T a d e u s z a P r z y p k o w s k i e g o w książce
pt. "Osiemnaście wieków Kalisza" (Wydawnictwo Poznańskie,
1960, t. I) w kolegium jezuickim w Kaliszu przy obecnej ulicy
Kolegialnej nr 2 Karol Malapert przeprowadzał obserwacje
astronomiczne z wieży przybudowanej do kościoła pojezuickiego. W obserwacjach w latach 1613- 1618 pomagn mu Polak
S z y m o n P e r o v i u s, przy czym instrumenty konstruuje
do tych obserwacji również Polak, Aleksy S i l v i u s. W ten
sposób w roku 1613 zostały w Kaliszu zastosowane pierwsze
lunety w Polsce dla celów astronomicznych, dzięki czemu Kalisz otrzymał w tej dziedzinie prymat w Polsce.
Obserwacje przez lunetę tarczy słonecznej prowadzono, jak
już wspomniano wyżej, pod kątem uznania plam słonecznych
za osobne planety, zgodnie ze wskazaniami raczej kościelnymi
niż naukowymi, a to dla pognębienia odkryć Galileusza i Kopernika.
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Do obserwacji astronomicznych w Kaliszu używane były trzy
instrumenty.
Pierwszy przyrząd stosowany przez Malapertę był podobny
do średniowiecznego torquetum, uzupełnionego tutaj nową
częścią projekcyjną. Drugim przyrządem był najstarszy
w świecie typ paralaktycznego montażu lunety. Zaznaczyć należy, że zasada układu paralaktycznego przetrwała do obecnych czasów, Można wyrazić twierdzenie, że montaż ten jest
dostosowany do systemu współrzędnych równikowych. Ciekawe, że ten najstarszy przykład montażu lunety nie był dotychczas opublikowany w literaturze naukowej naszej czy też zagranicznej.
Trzecim przyrządem obserwacyjnym Karola Malaperty była
luneta dostosowana do obserwacji projekcyjnych. Konstrukcja
była podobna do typu instrumentu używanego przez Krzysztofa
Scheinera. W tym przypadku mamy również do czynienia
z najstarszym na świecie rodzajem zawieszenia lunety, które
w XVII stuleciu było powszechnie stosowane. Takie zawieszenie stosował również do swoich wielkich lunet Ja n H e w e1 i u s z w Gdańsku. W XVIII stuleciu rozpowszechnił się już
montaż typu paralaktycznego.
Wszystkie trzy typy instrumentów astronomicznych były
wykonane przez Aleksego Silviusa w Kaliszu.
Karol Malapert, który po przyjeździe z Belgii do Polski rozpoczął obserwacje gwiazd w r. 1613, w roku 1618 powraca do
Douai, w granicach ówczesnej Flandrii a obecnie w północnej
Francji, gdzie w dalszym ciągu jako nauczyciel matematyki
przeprowadza swoje obserwacje astronomiczne, rozpoczęte
w Kaliszu, kontynuując je do roku 1627. Prawdopodobnie
wszystkie trzy instrumenty kaliskie zabrał ze sobą.
Należałoby zastanowić się, co do obecnej chwili pozostało
z tych pierwszych poczynań astronomicznych w Kaliszu. Omawiane instrumenty były niewielkich rozmiarów i można je było
z łatwością przenosić, a zatem nie wymagały budowy specjalnego dużego obserwatorium. Podam dla przypomnienia, że jezuickie obserwacje astronomiczne wchodziły w zakres obowiąz
ków zakonnych, a że propaganda katolicka ówczesnych czasów
nakazywała plamy słoneczne uważać za planety przechodzące
przez tarczę Słońca, to jest zupełnie inna sprawa.
Rozglądając się dziś uważnie po zabudowaniach pojezuickich
widzimy w środku dziedzińca, pomiędzy nawą a prezbiterium,
na zewnątrz kościoła od strony południowej, przybudowaną
wieżę z szesnastego lub siedemnastego stulecia, skąd były do-

URANIA

145

konywane obserwacje astronomiczne z dogodnym wglądem na
wschód, południe i zachód. Jest to zatem miejsce, gdzie po raz
pierwszy w Polsce użyto lunety i po raz pierwszy na świecie
zastosowano paralaktyczny jej montaż, tak obecnie powszechnie stosowany przy instrumentach astronomicznych.
Uważam za stosowne nadmienić, iż o pierwszym zastosowaniu lunety w Kaliszu wspomina prof. dr E u g e n i u s z Rybk a w swej książce pt. "Astronomia Ogólna" z r. 1952 na str. 64.
Nieco więcej szczegółów podaje prof. dr J a n M e r g e n t al er w książce pt. "Słońce" z r. 1958 na str. 131, gdzie wyraźnie podkreśla dokonywanie pierwszych obserwacji plam sło
necznych w Kaliszu w latach 1613-1618 przez Karola Mała
pertę, Aleksego Silviusa i Szymona Peroviusa.
W maju 1956 r. społeczeństwo miasta Kalisza miało sposobność wysłuchania w auli Liceum im. A. Asnyka pięknego wykładu doc. dra K a z i m i e r z a K ord y l e w s ki e g o na
temat "Flamy i wybuchy na Słońcu". Słuchacze dowiedzieli się
wówczas między innymi że to w ich mieście były przeprowadzone pierwsze w Polsce obserwacje astronomiczne z użyciem
lunety, co znajduje potwierdzenie w dokumentach.

KRONIKA
Obserwatorium europejskie na

południowej półkuli

Na poludniowej półkuli jest mało obserwatoriów astronomicznych
i z tego powodu poludniowa półkula nieba nie została dotąd dostatecznie
przebadana. W najbliższych jednak latach stan ten ulegnie znacznej poprawie, ponieważ 5 października 1963 r. pięć państw zachodnio-europejskich podpisało w Paryżu porozumienie o budowie międzynarodowego
obserwatorium na poludniowej półkuli. Koszty budowy pokryją po jednej
trzeciej Francja i NRF, a po jednej dziewiątej pozostale trzy kraje (Belgia, Holandia i Szwecja). Realizacją projektu kieruje rada, do której
każdy z wymienionych krajów delegował po dwie osoby (astronoma
i przedstawiciela rządu).
Początkowo obserwatorium stanąć miało w Południowej Afryce (Urania, 1962, nr 2, str. 49), lecz po dokładnych badaniach wybrano Chile.
Rząd chilijski wyraził na to zgodę, a nawet z zainteresowanymi krajami
już podpisał odpowiednią umowę. Obserwatorium wybudowane wstanie
w pobliżu Vicuny (400 km na północ od Santiago), gdzie warunki klimatyczne są szczególnie dobre, W ciągu bowiem ostatnich 80 lat opady atmosferyczne wynosiły tam średnio 50 mm rocznie, liczba zaś pogodnych godzin nocnych jest o 300/o większa niż w Południowej Afryce. Natomiao;;t
nocny spadek temperatury nie przekracza 3°C, co ma duże znaczenie, ponieważ wielkie instrumenty są bardw wrażliwe na nagle zmiany temperatury.
Budowa obserwatorium ma być ukończona w ciągu 6-7 lat, a wyposażone ono zostanie w następujące instrumenty:
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l. Podwójny astrograf o

średnicy 40 cm z pryzmatami obiektywowymi.
2. Teleskop o średnicy 100 cm z fotometrem fotoelektrycznym.
3. Teleskop o średnicy 150 cm z ogniskiem Cassegraina i dwoma ogni~kami ooude, w których umieszczone będą spektrografy.
4. Kamera Schmidta 100/160/300 cm.
5. Teleskop o średnicy 350 cm.
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hvezd, 1965, nr 10
STANISŁAW

"Pionierska" penetracja przestrzeni

R. BRZOSTKIEWICZ

międzyplanetarnej

Zależność wielkiej ilości zjawisk fizycznych i chemicznych w atmo-sferze i na powierzchni Ziemi od Słońca i jego aktualnego stanu jest
-powszechnie znana. Zjawiska te z kolei wpływają na organizmy żywe
.2amieszkujące biosferę naszej planety, stąd tym żywsze, stale rosnące
:zainteresowanie Słońcem, a szczególnie emitowanym przez nie promieniowaniem elektromagnetycznym i korpuskularnym. Obserwacje solarne z powierzchni Ziemi są nader utrudnione wskutek pochłaniają
-<:ych promieniowanie własności atmosfery i nie dają pełnego obrazu.
Najlepsze wyniki obserwacji może dać dopiero umieszczenie odpowiednio wyposażonego obserwatorium poza atmosferą Ziemi. Sprawa
_poznania emisji słonecznej jest jednak na tyle pilna, ze względu nlł
projektowane załogowe loty kosmiczne, że trudno po prostu oczekiwać
na zbudowanie i ulokowanie w przestrzeni taki'ego obserwatorium.
Dlatego też od szeregu lat prowadzi się badania emisji słonecznej
w przestrzeni międzyplanetarnej, na razie fragmentaryczne, przy pomocy stacji kosmicznych krążących na orbitach wokółsłonecznych.
Pierwszą z tych stacji była radziecka Mieczta (Łunnik-l) z 1959 r. Zarówno ta jak i następne stacje międzyplanetarne dostarczały niewielu
danych. Dopiero w ostatnich latach umieszczono na orbitach słonecz
nych udoskonalone aparaty amerykańskie z serii Pionier (stąd tytuł
artykułu). Są to Pionier-6 wprowadzony na orb'tę 16 grudnia 1965 r.
·i Pionier-7 z 17 sierpnia 1966 r. W lipcu 1967 r. prasa doniosła o odebraniu sygnałów z obu tych aparatów, zawierających dane obserwacyjne obejmujące niewidoczną w tym czasie z Ziemi część Słońca.
Znaczenie tych obserwacji polega na fakcie, że część cząstek wchodzą
-cych w skład emisji Słońca porusza się nie prostoliniowo, lecz wzdłuż
linii sił pola magnetycznego Słońca, ktćre zakrzywia się w przestrzeni
na kształt wiru.
Główne formy w jakich występują w przestrzeni cząstki emitowane
'J)rzez Słońce to wiatr słoneczny i obłoki plazmy. Każda z tych form
:związana jest z innym zjawiskiem na Słońcu. Wiatr słoneczny to
właściwie rozszerzająca się korona Słońca. Korona ta zasilana jest nieustannie u swej podstawy nowymi cząstkami wybiegającymi ze Słońca.
Wysoka temperatura kinetyczna i rozrzedzenie gazów wchodzących
w skład korony powodują silną jonizację atomów oraz uzyskanie przez
nie prędkości przekraczającej prędkość ucieczki ze Słońca, która wynosi ponad 600 km/s. Wiatr słoneczny porusza się w przestrzeni mię
dzyplanetarnej z przeciętną prędkością od 300 do 500 km/s, przy silnej
aktywności Słońca prędkość ta może dochodzić do 1500 km/s. Jest to
prędkość wystarczająca do trwalego opuszczenia strefy aktywności
grawitacyjnej Słońca, ale za mala do wyzwolenia się z jego pola magnetycznego. Dlatego też cząstki wiatru słonecznego biegną wzdłuż linii
sił tego pola. Stan aktywności Słońca ma także wpływ na gęstość pro-
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tonów, która w okolicach Ziemi może wynosić od 10 2 protonów na cm 3
(przy spokojnym Słońcu) do 103 , a nawet 10 4 na cm 3 - w okresach
wzmożonej aktywności.

Obłoki plazmy słonecznej pochodzą z rozbłysków chromosferycznych;
są one dwojakiego rodzaju: szybkie i powolne. Szybkie obłoki mają
prędkości około lub ponad 100 000 km/s, biegną one prostoliniowo. Ciekawą cechą tych obłoków jest posiadanie własnego pola magnetycznego, uniesionego ze Słońca. Obłoki takie w krótkim czasie docierają

do orbity Ziemi, przy czym te z nich, które omijają Ziemię i jej ma-

gnetosferę, powodują swoim polem magnetycznym
osłanianie Ziemi
od cząsteczek promieniowania kosmicznego, a także okresowy spadek
natężenia tego promieniowania. Obłoki powolne o prędkości od 2000 do
3000 km/s, podobnie jak wiatr słoneczny, poruszają się wzdłuż linii
sił pola magnetycznego Słońca. Obłoki plazmy po dotarciu w pobliże
Ziemi zasilają pierścienie Van Allena, które wskutek tego ulegają
zwiększeniu, a w okolicach podbiegunowych zagłębiają się w atmosferę.
Wolne elektrony z obłoków powodują wyładowania elektryczne w roz-

rzedzonych warstwach atmosfery, co w efekcie daje zjawisko zórz polarnych i burz magnetycznych.
Zawarte w wietrze słonecznym i obłokach plazmy cząstki silnie
jonizujące stanowią poważne niebezpieczeństwo dla organizmów żywych.
Dla życia na Ziemi nie są one groźne; magnetosfera i atmosfera Ziemi
chronią przed nimi dostatecznie. Dopiero dla załóg statków kosmicznych mogą być groźne, tym bardziej, że do tej pory nie skonstruowano
wystarczająco silnych osłon biologicznych.
Cząstki wiatru i plazmy
atakują
bez przeszkód powierzchnię Księżyca, której nie chroni
atmosfera. Jak na razie najbardziej skuteczną ochroną dla załóg projektowanych lotów na Księżyc może być unikanie okresów wzrostu
natężenia tych cząstek. Ta okoliczność powoduje zwiększone zainteresowanie Słońcem i jego emisją korpuskularną. Obserwacje należy prowadzić nie tylko z Ziemi, ale także z przestrzeni, z możliwością równoczesnej obserwacji zarówno jak największej części Słońca, jak
i przestrzeni wypełnionej cząstkami słonecznej materii.
Obecnie zadanie to spełniają aparaty Pionier-6 i 7. Obie te stacje
kosmiczne są jednakowe; są to zasobniki o kształcie walca, średnicy
92 cm, wysokości 87 cm i masie 63 kg. Na zewnętrznych ścianach Pionierów znajduje się 10 368 baterii słonecznych, których prąd zasila
aparaturę
naukową
i nadajniki radiowe. Wyposażenie Pionierów
w aparaturę naukową jest nastawione głównie na badania emisji korpuskularnej Słońca w przestrzeni międzyplanetarnej.
Do wyposażenia tego należą:
l. Magnetometr do wyznaczania rozkładu pola magnetycznego Słoń
ca w przestrzeni.
2. Detektor plazmy do pomiarów jej ilości i gęstości. Detektor ten
mierzy także kierunek i energię jonów i elektronów wchodzących
w skład wiatru słonecznego. Cząstki plazmy w detektorze przenikają
przez siatkę wolframową o zmiennym napięciu. Odpowiednio do napię
cia siatka przepuszcza cząstki o różnych energiach.
3. Analizator plazmy, który także dokonuje selekcji cząstek stosownie do ich energii przy pomocy zmiennego napięcia.
4. Wykrywacz fal radiowych nadawanych z Ziemi. Fotwierdzenie
odbioru sygnału przez aparaturę Pioniera pozwala wyznaczyć opóźnie
nie z jakim sygnał dotarł do stacji. Za opóźnienie odpowiedzialne są
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elektrony, zawarte w przestrzeni między
opóźnienia pozwala wyznaczyć średnią

Ziemią
gęstość

a stacją. Wielkość tego
elektronów na trasie

sygnału.

Do prowadzenia pomiarów,

związanych

ze

Słońcem

tylko

pośrednio,

służą:

5. Detektor promieni kosmicznych.
6. Teleskop promieniowania kosmicznego.
Oba te przyrządy wykrywają i mierzą promienie kosmiczne słonecz
ne i galaktyczne. Stanowią także uzupełnienie detektora i analizatora
plazmy - ponieważ wykrywają zjawiska ekranowania promieniowania kosmicznego przez szybkie obłoki plazmy.
Dalszy postęp w badaniach zjawisk kosmicznych związanych ze
Słońcem,
dokonywany przez umieszczanie w przestrzeni podobnych
i bardziej udoskonalonych stacji obserwacyjnych, pozwoli w przyszłości
na uzyskanie pełniejszego obrazu Słońca. Rezultatem tego będzie niewątpliwie lepsze niż dotychczas poznanie wpływu Słońca na atmosferę
Ziemi, lepsze możliwości przewidywania, a może nawet kształtowania
pogody, jak również opracowanie właściwych metod zabezpieczenia
załóg w lotach poza Ziemię i jej magnetosferę.
ALEKSANDER KUŚNIERZ
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KRONIKA PTMA
Co nowego w naszych Odd:j:iałach?
W pierwszym kwartale r. b. Oddziały T-wa podjęły akcję sprawozdawczo-wyborczą, wypełniając tym samym jeden z podstawowych statutowych obowiązków przed zbliżającym się krajowym Walnym Zjazdem
Delegatów PTMA.
Zwyczajne walne zebrania zapoczątkował 20 stycznia br. Oddział
PTMA w Radomiu. Prezesem został ponownie mgr inż. P i o t r Jan i ck i a w skład Zarządu wybrano: W. Z a g o ż d żon a, inż. T. B orys i e w i c z a, C. M l e c z k o w s ki e g o, J. C z er n i ki e w i c z a,
W. Rup n i e w s ki e g o, Z. S ar n o w s ki e g o i W. J ę dr z e j c z ak a. Z zasługujących na uwagę uchwał i postulatów podjętych na zebraniu wymienić należy m. in.: zobowiązanie każdego członka Zarządu do
akcji werbunkowej nowych członków zwyczajnych i wspierających, formy
współpracy z członkami wspierającymi, resortem oświaty i Radomskim
Klubem Młodej Inteligencji "Prometeusz" oraz dalszą aktywizację w zakresie upowszechniania wiedzy astronomicznej w formie odczytów, pokazów nieba i projekcji filmowych. W działalności Oddziału w Radomiu
na podkreślenie zasługuje fakt, iż tamtejszy aktyw całość zadań programowych wykonuje w oparciu o dochody własne, w których znaczną pozycję stanowią składki członków wspierających i wpływy z imprez.
24 stycznia r. b. z.w yczajne walne zebranie odbył Oddział PTMA w Nowym Sączu. Prezesem Zarządu Oddziału wybrano ponownie mgr S t an i s l a w a M i ku l ski e g o. Na uwagę zasługuje uchwała zebranych
o rozwijaniu współpracy Oddziału z młodzieżą szkół średnich oraz Studium Nauczycielskim w Nowym Sączu.
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Zebranie Oddziału w Jeleniej Górze, które odbyło się 27 stycznia r. b.
poza sprawami sprawozdawczo-wyborczymi, według wymogów statutu,
głównie koncentrowało uwagę członków i ukierunkowało działanie na
przyszłość wokół sprawy lokalizacji nowej siedziby Oddziału przy Szkole
Podst. nr 3 w Cieplicach i budowy Ludowego Obserwatorium i Planetarium w Parku Norweskim w Cieplicach. Nowo wybrane władze, pod
kierunkiem prezesa mgr A. N e u m a n n a dają podstawę do optymistycznych prognoz co do dalszych jeszcze bardziej efektywnych wyników
pracy Oddziału, tym bardziej, że w gronie Zarządu znajdują się długo
letni i doświadczeni działacze PTMA, jak: mgr M. T u m i d a l ski,
J. Kar b o w s ki, M. I w a n e k, D. T u r ki e w i c z i in.
Z przeprowadzonego w dniu 31 stycznia r. b. zwyczajnego zebrania Oddziału PTMA w Szczecinku na szczególne podkreślenie zasługuje troska
calego aktywu o dalszy rozwój współpracy z młodzieżą, przy pomocy
resortu oświaty i kultury, obejmującej swoim zasięgiem cały region województwa koszalińskiego, starania o rozbudowę Stacji Obserwacyjnej
PTMA, inspiracja władz i społeczeństwa do podejmowania przygotowań
do obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz organizowanie seminariów astronomicznych dla młodzieży licealnej pod auspicjami
Oddziału PTMA. Inspiratorem tych poczynań jest nasz długoletni działacz społeczny i instruktor Oddziału p. A. G i e dr y s, przy pomocy oddanego sprawie grona miłośników astronomii.
Również w dniu 31 stycznia r. b. odbyło się zwyczajne walne zebranie
Oddziału w Poznaniu, na którym dominowała sprawa planowanej budowy
Ludowego Obserwatorium i Planetarium na terenie Parku Przyjaźni
(dawnej Cytadeli) w Poznaniu. Podjęto także uchwałę o organizacji sympozjum w Kaliszu z okazji 350 rocznicy pierwszych w Polsce obserwacji
nieba przy pomocy lunet, jak również wiele uwagi poświęcono kontynuowaniu seminariów astronomicznych dla młodzieży pod kierownictwem
mgr W i t a Rosy. Na prezesa Zarządu wybrano ponownie prof. dr
B. Kiełczewskiego a w skład prezydium weszli: inż. Z. Mann,
Zb. Ski b i ń ski, mgr J. Broda l a i A. M o rawski.
14 lutego 1968 r. odbyło się zwyczajne walne zebranie Oddziału
w Opolu. W podjętych uchwalach szczególną uwagę zwrócono na dalsze
rozwijanie działalności w Szkolnych Kołach Astronomicznych, współpracę
z Woj. Domem Kultury i Młodzieżowym Domem Kultury oraz Zakłado
wym Domem Kultury Huty "Małapanew" w Ozimku. Poczyniono także
starania o powołanie wojewódzkiego komitetu obchodów 500 rocznicy
urodzin M. Kopernika pod patronatem WK FJN w Opolu.
Oddział PTMA we Wrocławiu zorganizował w dniu 10 marca 1968 r.
zwyczajne walne zebranie członków, na którym dokonano podsumowania
działalności organizacyjnej i programowej. W założeniach do planu pracy,
poza sprawami zagospodarowania siedziby Oddziału, specjalnie dużo
uwagi i troski przejawiało się w wystąpieniach dyskutantów o prawidłowe rozwijanie pracy z młodzieżą, jak też stosowanie różnorodnych
form upowszechniania wiedzy astronomicznej w oparciu o istniejącą bazę
materialną. Omówiono również wszechstronnie założenia dotyczące budowy planetarium na tzw. Wzgórzu Partyzantów, która to inwestycja ma
być realizowana ze środków finansowych Rady Narodowej m . Wrocławia,
jako trwały pomnik pamięci dla uczczenia 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. W wyniku wyborów prezesem został ponownie mgr Fr. G o nd o w i c z a w skład Zarządu Oddziału weszli: dr P. R y b k a, inż·.
A. Szafkowski, prof. L. Weber, H. Sudołowicz, mgr W. Dawidowicz, T. Szczerbińska i mgr H. Swól. Uczestniczący
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w zebraniu prezes ZG dr J ó z e f S a l a b u n, poza podziękowaniem za
dotychczasową pracę społeczną aktywistom Oddziału, WYraził nadzieję,
że nowo wybrane władze Oddziału dołożą starań, by zaplanowane zamierzenia doczekały się szybkiej realizacji dla dobra społeczeństwa i Towarzystwa, którego funkcja w całokształcie działalności kulturalno-oświa
towej nabiera szczególnego znaczenia i rangi u progu nowej ery kosmicznej.
W omawianym okresie zwyczajne walne zebrania członków odbyły się
również w Oddziałach: w Gdyni i Gdańsku, Lodzi, Toruniu i Warszawie.
Tak więc osiągnęliśmy już ,.półmetek" statutowej akcji sprawozdawczowyborczej w Oddziałach PTMA. Z chwilą składania tej informacji do
druku zaawizowały nam już terminy walnych zebrań Oddziały PTMA
w Częstochowie, Bialystoku, Katowicach, Krakowie i Szczecinie. Liczymy, że aktualnie prowadzona akcja sprawozdawczo-WYborcza, poza podsumowaniem dotychczasowych os iągnięć w pracy Oddziałów , ujawnieniem niedociągnięć, błędów i braków, w wyniku. wszechstronnej i wnikliwej analizy, pogłębionej szeroką dyskusją wielu szeregowych członków,
dopomoże nam w opracowaniu wniosków na krajowy Walny Zjazd
Delegatów PTMA, dla prawidłowego ukierunkowania dalszej działalności
Towarzystwa, zgodnie z opinią i wolą większości, czynnie zaangażowanej
i nie szczędzącej trudu dla krzewienia racjonalnej w iedzy o Wszechświe
cie, w ojczyźnie największego rewolucjonisty swojej epoki, syna naszego
Narodu - Mikołaja Kopernika.
TADEUSZ GRZESLO
Toruń

w 495

rocznicę

urodzin M. Kopernika

Toruń miasto rodzinne Mikołaja Kopernika, w którym pamięć o ży
ciu i dziele wielkiego astronoma jest szczególnie żywa, uroczyście obchodził 495 rocznicę jego urodzin.
W sobotę 17 lutego br. w pięknej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyła się uroczysta akademia zorganizowana wspólnie przez
Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, Wydział Kultury MRN,
Muzeum Okręgowe i Książnicę Miejską. Otwierając akademię dyrektor
Muzeum Okręgowego prof. Jerzy Remer zwrócił uwagę obecnych, że już
5 lat tylko dzieli miasto od wielkich, światowych uroczystości związa
nych z 500-leciem urodzin wielkiego toruńczyka. Przygotowania do tego
święta nauki i kultury polskiej są już w pełnym toku. Mówca scharakteryzował ogólne zarysy zatwierdzonego już programu ze szczególnym
uwzględnieniem założeń projektowanego muzeum epoki Kopernika mającego powstać w "Domu Kopernika" (miejscu jego urodzenia) i sąsia
dującej z nim XV-wiecznej kamienicy mieszczaitskiej.
Referat prof. dr Waldemara Voise z Zakładu Historii Nauki i Techniki
PAN w Warszawie zatytułowany "Mikołaj Kopetnik - historia jednego
odkrycia" wprowadził słuchaczy w nastrój i zagadnienia epoki w której
żył i działał Kopernik przedstawiając fakty, które wiązały się z powstaniem epokowego odkrycia, oraz niezWYkle ciekawą drogę jaką torowała
sobie nowa teoria wśród współczesnych i późniejszych naukowców i myślicieli, zanim zdobyła sobie powszechne uznanie.
Drugim był referat prof. dr Wilhelminy lwanowskiej - kier. zespołu
Katedr Astronomii i Astrofizyki UMK w Toruniu na temat "Alchemia
Kosmosu". Rozwój fizyki ostatnich lat 50 mial zasadnicze znaczenie również dla astronomii. Znalezienie kamienia filozoficznego średniowiecznych
alchemików w postaci energii atomowej pozwoliło uczonym zabrać się
do rozwiązywania dręczących naukę problemów takich jak powstawanie

URANIA

15

pierwias tków w e W s zechświecie, źródła promieniowania gwiazd, samorzutne przemia ny pierwiastków itp. I o ile Kopernik błyskiem swego
geniuszu rozświetl i ł mroki nauki o Wszechświecie, to jego następcy podziś dzień krok za krokiem doskonalą jego dzieło.
W dalszej części nastąpił koncert muzyki dawnej w wykonaniu Capelli.
Bydgostiensis z udziałem solistów Ireny Domowicz - mezzosopran i Mie-·
czysława Antoniaka tenor, oraz otwarcie okolicznościowych wystaw::
"Bolonia - miasto studiów Kopernika" i "Kopernikiana - nabytki roku
1967" przygotowanych przez mgr Janinę Mazurkiewicz - kustosza działu:.
historycznego "Domu Kopernika".

Luneta "Polarex-Unitron" ofiarowana przez Tow. Przyja ź n i Duń
sko-Polsldej dla I Liceum im. M. K opernika w Toruniu
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Wieczór zakończyło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Kopernika.
W poniedziałek dnia 19 lutego tradycyjnym już zwyczajem, w dniu
urodzin Kopernika odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego w Toruniu połączone ze sprawozdaniem z ubieglorocznej działal
ności oraz referatami naukowymi.
W poniedziałek wreszcie, w sa li Młod zieżowego Domu Kultury w Toruniu odbyła się uroczysta akademia dla młodzieży I. Liceum Ogólnokształcącego noszącego imię Kopernika. Warto podkreślić, że szkoła ta
w bieżącym roku obchodzi 400-lecie swego istnienia. Oprócz przedstawicieli władz miejskich, P;łrtyjnych i uniwersyteckich na uroczystość przybyli: Ambasador Królestwa Danii Sandager Jeppesen z małżonką, zasłu
żona działaczka Towarzystwa Przyjaźni Duńsko-Polskiej Gertruda de
With, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Duń
skiej Bogdan Kolodziejski z Warszawy i inni. Goście duńscy przekazali
szkole wspaniałą lunetę astronomiczną FOLAREX - UNITRON, o śred
nicy obiektywu 75 mm i ogniskowej 1200 mm, wraz z dodatkowym wyposażeniem, mającą umożliwić reaktywowanie posiadającego piękne tradycje Szkolnego Kola Astronomicznego (patrz str. 151).
W części artystycznej montaż słowno-muzyczny, koncert i tańce zaprezentowali uczniowie Liceum.
HENRYK WITKOWSKl

NOWOSCI WYDAWNICZE
P O S TĘPY ASTRON OMII - kwartalnik Folskiego Towarzystwa Astronomicznego, tom XV, zeszyt 3, Warszawa, lipiec-wrzesień 1967.
Omawiany zeszyt wyróżnia się swoją treścią, poświęconą niemal w całości sprawom rozwoju polskiej astronomii w najbliższym 20-leciu. Ogólne
omówienie tej sprawy przedstawione było w artykule J. Stodółkiewicza
i W. Zonna "0 planach perspektywicznych rozwoju astronomii" w n-rze
7/8 z 1967 r . Uranii . Postępy Astronomii publikują kilka referatów wygłoszonych na posiedzeniach Komitetu Astronomicznego PAN, które odbyły się w lutym 1967 r .
Na szczególną uwagę licznych w naszym Towarzystwie obserwatorów
Słońca zasługuje artykuł J. Mergentalera "Heliofizyka polska w r . 1985".
Wśród licznych obecnie kierunków rozwojowych astronomii omówione są
w innych artykułach następujące zagadnienia:
- rozwój astrofizyki (artykuł S. Grzędzielskiego, J. Kulikowskiego
i A. Stanikowskiego),
- perspektywy rozwoju radioastronomii w Polsce (S. Gorgolewski),
- prognoza rozwojowa mechaniki nieba w Polsce do r. 1980 oraz wiążąca się z tym sprawa wyposażenia astronomii polskiej w środki
automatyzacji przetwarzania informacji (dwa artykuły W. Turskiego).
Zamieszczone w zeszycie referaty kierunkowe uzupełnione będą - według zapowiedzi Redakcji referatem ogólnym w jednym z najbliższych
numerów Postępów Astronomii. Calość daje dobry przegląd tendencji
rozwojowych astronomii polskiej , z którymi warto się zapDznać. Uważne
przestudiowanie tych zagadnień szczególnie polecić można studentom oraz
kandydatom na studia astronomiczne, dla ogólnej orientacji w możliwo
ściach pracy naukowej w polskiej astronomii i odpowiedniego ukierunkowania studiów.
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Jerzy S. Stodółkiewicz - ASTROFIZYKA OGÓLNA Z ELEMENTAMI GEOFIZYKI. PWN, Warszawa 1967, str. 258, cena z ł 25,Książka opracowana jest jako podręcznik dla studentów tizyki i geofizyki uniwersytetów, gdzie przedmiot ten wykładany jest na II roku
studiów fizyki. Staranny dobor materiału przy równoczesnym jego zwię
złym ujęciu pozwala na korzystanie z podręcznika także zaawansowanym
amatorom astronomii, posiactającym dobrą znajomość matematyki.
Omówione w podręczniku podstawowe zagadnienia astroiizyki i geofizyki ujęte zostały w siedmiu rozdziałach tematycznych. W pierwszym
rozdziale obserwator znajdzie wiele cennych wiadomości o teoretycznych
podstawach obserwacji astronomicznych, szczególnie o cechach światła,
instrumentach astronomicznych i wpływie atmosfery na obserwacje astronomiczne. Rozdziały II i III są ze sol;ą ściśle związane obejmując mechanikę oraz fizykę Ziemi i planet łącznie z materią międzyplanetarną. Problem budowy gwiazd (rozdział IV) przedstawiony jest w aspekcie atmosfer i wnętrza. Atmosferę gwiazdową omawia Autor na przykładzie
Słońca, którego atmosfera jest nam najlepiej znana. Astrofizyka dalekiej
przestrzeni kosmicznej omówiona jest w rozdziałach o budowie galaktyki
i materii międzygwiazdowej . Budowa galaktyki obejmuje zagadnienia populacji gwiazd, przedstawione na tle jasności, klasyfikacji widmowej
i gromad gwiazd. W dalszym ciągu przedstawia Autor teoretyczne rozważania o ewolucji gwiazd, wiążąc je z wpływem na materię międzygwia
zdową. Ostatni rozdział poświęcony jest astronomii pozagalaktycznej. Po
przedstawieniu typów galaktyk oraz odkrycia nowych ciał niebieskich
zwanych kwazarami, autor przechodzi do zagadnień kosmologii.
Książkę uzupełnia skorowidz i dodatek ilustracyjny (36 fotografii),
w tekście znajdują się liczne rysunki.
We wstępie do podręcznika Autor pisze: " ... astronomia i fizyka są naukami, które uzupełniają się wzajemnie. Współpraca astronomów i fizyków stwarza możliwość sprawdzenia stosowalności praw rządzących materią w pełnym zakresie warunków występujących w przyrodzie."
Potwierdzeniem tego jest treść następnej omówionej tutaj książki.
Friedrich Katscher - FIZYKA POPULARNA. Wiedza Powszechna,
Warszawa 1967, str. 454, cena zł 55,Jest to - jak podaje wydawca "kolejny tom popularnych kompendiów
wiedzy, dających swoistą syntezę poszczególnych nauk o człowieku i przyrodzie". Pierwszą z tej serii była Astronomia popularna (recenzja vide:
Urania Nr 10 z 1967 r.). Z pośród dalszych zapowiedzianych w tej serii
książek naszych czytelników zainteresuje niewątpliwie Ziemia opracowana pod redakcją prof. dr K. Maślankiewicza.
Fizyka popularna podzielona jest na pieć rozdziałów obejmujących zagadnienia zarówno fizyki klasycznej jak i współczesnej, a to: I. Co to jesf
ciepło? II. Co to jest energia? III. Co to jest elektryczność? IV. Co to jest
światło? V. Co to jest materia?
W każdym z tych rozdziałów poruszone są pewne tematy z astronomii
jako przykłady wystę15owania praw fizyki w całym Wszechświecie.
Mówiąc o cieple jako ruchu cząsteczek Autor wyjaśnia dlaczego na
Księżycu nie ma powietrza. Procesy emisji energii wiążą się z utratą
masy, co najlepiej widać na przykładzie Słońca. Jeśli chodzi o pola magnetyczne i zjawiska elektromagnetyczne to niewątpliwie przestrzeń
kosmiczna jest największym laboratorium przyrody gdzie zjawiska te
występują na skalę nieosiągalną doświadczalnie . Najwięcej przykładów
z astronomii występuje w rozdziałach o świetle i materii. Naturalne
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emisji fal świetlnych, jakimi są gwiazdy stwarzają niespotykane
w innych dziedzinach bogactwo zjawisk świetlnych. Również w gwiazdach występują przemiany materii nieosiągalne doświadczalnie. Tak
więc obserwacje astronomiczne dostarczają materialu eksperymentalnego
dla potwierdzenia wielu rozważań teoretycznych fizyki, a także podają
fizyce pewne zjawiska jako problemy do teoretycznych opracowań i wyźródla

jaśnień.
Uzupełnieniem

Fizyki popularnej

nych, chronologia

odkryć

są tabele niektórych danych fizyczw dziedzinie fizyki i skorowidz.

Janusz Pagaczewski - OBSERWATORIA MIKOŁAJA KOPERNIKA
NA WARMII. Wyd.: Stow. Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", Ośrodek
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Rozprawy i materiały Nr 15,
Olsztyn 1967, str. 83, cena zl 20,-

Historia poszukiwań obserwatorium Mikołaja Kopernika we Fromborku datuje się od r. 1952, tj. od czasu rozpoczęcia prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Mimo upływu 15 lat, w czasie których prace
te posuwały się naprzód przy równoczesnym przeprowadzaniu ekspertyz
astronomicznych i architektonicznych kwestia miejsca obserwacji nie znalazła swego ostatecznego rozwiązania. W obecnej chwili mamy trzy hipotezy:
l) istnienia w czasach Kopernika ganku lub tarasu przy wieży, w której Kopernik mieszkał i dokonywania przez niego obserwacji z tego
miejsca,
2) dokonywania obserwacji ze szczytu wieży ośmiobocznej, połączonej
gankiem biegnącym wzdłuż muru obronnego z wieżą Kopernika,
3) istnienia specjalnej płyty obserwacyjnej (pavimentum), ustawionej
dłuższą osią w kierunku południkowym, na terenie kanonii.
Hipotezy te były w ub. latach publikowane na lamach Uranii i innych
czasopism. W pracy dr J. Pagaczewskiego są one zebrane i uzupełnione
argumentacją Autora, będącego zwolennikiem trzeciej hipotezy. Osobny
rozdział omawia obserwatoria Kopernika w Olsztynie i Lidzbarku, w których to miejscowościach Kopernik przebywał jako administrator dóbr
kapitulnych.
W dodatku ujęto między innymi bibliografię, protokół ekspertyzy
z 1953 r., obserwacje Kopernika użyte do badari we Fromborku, wykaz
znanych obserwacji astronomicznych Mikołaja Kopernika.
Samuel Tolansky - OSOBLIWOSCI PROMIENI I FAL SWIETLNYCH. PWN, Warszawa 1967 ("Omega", t. 86), str. 145, cena zł 10,S. Tolansky - profesor Uniwersytetu Londyńskiego i członek Royal
Society - "wychodząc od kilku wybranych osobliwości optyki doprowadza czytelnika do granic współczesnej wiedzy fizycznej, do teorii względ
ności i koncepcji rozszerzającego się Wszechświata" (ze wstępu). Te osobliwości to przede wszystkim historia optyki, bez której nie byłoby współ
czesnej biologii, medycyny, astronomii, a zwłaszcza fotografiki, będącej
na usługach niemal wszystkich dziedzin wiedzy i życia codziennego. Od
prostych zjawisk optycznych jak załamania, odbicia i barwy przechodzi
Autor do fal świetlnych i związanych z nimi zjawisk interferencji, refrakcji, dyfrakcji. Osobny rozdział to interferometria pozwalająca mierzyć średnice gwiazd odległych o biliony kilometrów, a także sięgać
w głąb struktury materii i dokonywać badań mikrotopografii powierzchni.
Znane w astronomii zjawisko Dopplera omówione jest w zastosowaniu
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do obserwacji obrotu Słońca, obiegu gwiazd podwójnych, pulsowania
gwiazd zmiennych, teorii rozszerzania się Wszechświata.
S. Tolansky w swej książce unika matematycznego ujęcia zjawisk
optycznych, posługując się żywym i barwnym opisem oraz licznymi rysunkami i fotografiami. Książka ta jest łatwo zrozumiała i dostępna dla
każdego, a ponadto może stanowić cenne uzupełnienie działu optyki wy- '
kładanej w zakresie fizyki szkól średnich.
W zakończeniu Autor porusza teorie względności i grawitacji Einsteina
oraz związane z nimi zjawisko uginania światła przez duże masy, a następnie dochodzi do falowej teorii materii.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Z KORESPONDENCJI
Od p. J. Uśpieńskiego (Warszawa,
liśmy następującą informację:

ul. Anielewicza 2 m. 32) otrzyma-

Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Zlinie

(Czechosłowacja)

po-

stanowiło wydawać biuletyn "Wiadomości Astronomiczne" w języku esperanto. Znajdą się w nim aktualne informacje i materiały przeznaczone

dla astronomów-amatorów z zakresu astronomii i astronautyki. W biuletynie będą też zamieszczane prace zagranicznych milośników astronomii
władających esperantem. Kierownictwo Obserwatorium w Zlinie prosi
wszystkich esperantystów astronomów o nawiązanie kontaktu, pisząc
pod adresem: Ludova Hvezdareii Mesta Ziliny, Zilina, CSSR.
Warto dodać, że wspomniane wydawnictwo będzie już drugim stałym
wydawnictwem popularnym z dziedziny astronomii i nauk pokrewnych,
ukazującym się w esperancie. Pierwsze, pt. "Homo kaj Kosmo" wydawane jest przez Obserwatorium Astronomiczne w Zagrzebiu.

KALENDARZYK HISTORYCZNY
26 maja 1826 r.

urodził się

Richard Carrington

R i c h ar d C h r i s t o p h er Car r i n g t o n urodził się w mleJscowości Brentford pod Londynem, gdzie jego ojciec mial browar. Począt
kowo zamierzał zostać duchownym, lecz studia w "Trinity College"
w Cambridge wykazały jego duże zdolności do matematyki. Wkrótce też
zainteresował się astronomią i w latach 1849-1852 pracowal w charakterze asystenta w Durham Observatory. Odkrycie przez S a m u e l a
S c h w a b e (1789-1875) okresowości występowania plam słonecznych
wpłynęło na decyzję Carringtona, który postanowił poświęcić się obserwacjom Słońca. W tym celu w r. 1853 buduje w Redhill prywatne obserwatorium i wykonuje w nim liczne obserwacje, wzbogacając nasze wiadomości o plamach słonecznych. Zmarł 27 listopada 1875 r., mając zaledwie 49 lat.
Na podstawie obserwacji Słońca wykonanych w latach 1853-1861 za
pomocą teleskopu o średnicy 11 cm Carrington stwierdził, że plamy sło
neczne w większych szerokościach heliograficznych rotują wolniej niż
na równiku. A zatem Słońce nie obraca się jako ciało sztywne, lecz okres
obrotu rośnie od równika w kierunku biegunów. Na równiku wynosi
25d,03, a na 4.0° szerokości heliograficznej już 27d,37. Wyznaczył też okres
rotacji Słońca na 25d,38, co odpowiada okresowi rotacji w szerokości heliograficznej około 15°. Ponadto stwierdził, iż w okresie minimum plamy
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powstają tylko w pobliżu równika, nowy zaś cykl rozpoczyna się plamami
w większych szerokościach heliograficznych. W r . 1859 jako pierwszy
w historii astronomii obserwował wizualnie rozbłysk chromosferyczny
i zjawisko szczegółowo opisał w raporcie do Królewskiego Towarzystwa

Astronomicznego w Londynie.
Carrington rzucał obraz Słońca na ekran przymocowany do lunety
i poruszający się wraz z nią. W ten sposób mógł wygodnie rysować plamy
oraz szczegóły ich budowy. Wyniki swych obserwacji opublikował
w r . 1863 w pracy pt. Observations of the Spots on the Sun (Obserwacje
plam na Słońcu), która wydana została przez Królewskie Towarzystwo
Astronomiczne w Londynie. Wyniki te do dziś służą jako podstawa obliczania efemeryd dla Słońca.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

MAJ 1968 r.

W tym

miesiącu mamy niezłe warunki widoczności Merkurego. Możemy odnaleźć go wieczorem nad zachodnim horyzontem jako gwiazdę około zerowej wielkości. Natomiast Wenus przebywa zbyt blisko Słońca na niebie i jest niewidoczna.
Wieczorem także widoczny jest jeszcze Mars. Świeci jako
czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Byka, ale jest prawie
o całą wielkość gwiazdową słabszy od równie czerwonego Alciebarana, gwiazdy pierwszej wielkości w Byku.
Jowisza możemy obserwować do północy w gwiazdozbiorze
Lwa, gdzie odnajdziemy go bez trudu jako jasną gwiazdę -1.6
wielkości. Przez dobrą lornetkę lub lunetę możemy dostrzec
wiele ciekawych zjawisk w układzie czterech najjaśniejszych
księżyców Jowisza. W gwiazdozbiorze Lwa przebywa także Pluton, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy i bywa
obserwowany najczęściej na drodze fotograficznej. Natomiast
na granicy Lwa i Panny możemy odnaleźć przez lunetę Urana
jako gwiazdę około 6 wielkości.
Neptun widoczny jest przez całą noc w gwiazdozbiorze Wagi,
gdzie za pomocą lunety odnajdziemy go jako gwiazdę 8 wielkości. Natomiast rankiem pod koniec miesiąca możemy już próbować odnaleźć Saturna jako gwiazdę pierwszej wielkości świe
cącą nisko nad wschodnim horyzontem.
Za pomocą lunet możemy też odnaleźć dwie najjaśniejsze
planetoidy: Ceres około 7.4 wielkości gwiazdowej widoczną
w pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Panny i Pallas
widoczną wieczorem w gwiazdozbione Lwa, o jedną wielkość
gwiazdową słabszą od Ceres.
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ld Wieczorem obserwujemy koniec

zaćmienia 2 księżyca Jowisza oraz
cienia 3 księżyca po tarczy planety. Księżyc 2 pojawi
planety o 2lh5m w odległości równej prawie średnicy
tarczy od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). Natomiast cień księżyca 3 rozpoczyna swą wędrówkę po tarczy planety

początek przejścia
~ię nagle z cienia

() 2lh44ffi.

5ct Wieczorem nad zachodnim horyzontem obserwujemy Marsa i Merkurego dość blisko siebie na sklepieniu niebieskim.
6d O 7h niewidoczne złączenie Marsa i Merkurego w odległości około
l 0 • O 13h zlączenie Jowisza z Księżycem. Wieczorem, o 22h56m obserwujemy początek przejścia l księżyca Jowisza przed tarczą planety. Księ
.życ 2 także zbliża się do brzegu tarczy, ale jego przejście rozpocznie się
na krótko przed zachodem Jowisza w Polsce.
8dl7h Zlączenie Urana z Księżycem.
12dl9h Złączenie Merkurego z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka. Wieczorem obserwujemy gwiazdę i planetę
nad zachodnim horyzontem w odległości około 8° od siebie. O 2111 zlą
c:zenie Neptuna z Księżycem; Neptuna znajdziemy wtedy przez lunetę
o 5° na północ od Księżyca.
13dl7h Bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, czerwoną gwiazdą
:pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie
Antaresa przez tarczę Księżyca widoczne będzie w południowej Azji,
w Indonezji i w północnej Australii.
14d O 22h5m obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
15d O 201155m nastąpi początek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarc:zę planety. Tego wieczora obserwujemy też początek przejścia l księżyca
i jego cienia na tle tarczy planety: księżyc l rozpoczyna przejście
o 2lh34m, a jego cień pojawia się na tarczy planety o 22h49m.
16dlh Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem.
17d Wieczorem na tarczy Jowisza dostrzegamy plamkę cienia jego
~ księżyca. Cień widoczny jest na tarczy planety do 2lh7m.
19d Wieczorem 3 księżyc Jowisza ukryty jest w cieniu planety i jest
niewidoczny prawie do zachodu Jowisza w Polsce, bowiem koniec za.:mienia tego księżyca nastąpi o 23hl4m.
2ldlh5m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt; jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 60°.
22d Wieczorem 4 księżyc Jowisza ukryty jest za tarczą planety. Obserwujemy natomiast początek przejścia l księżyca (o 2lhl3m) i jego cienia
(o 22h28m) na tle tarczy Jowisza.
23dl6h Saturn w złączeniu z Księżycem. Wieczorem o 22h3m obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza.
24d2h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca; kąt
tego odchylenia wynosi 23°. Wieczorem obserwujemy o 20h56m początek
:przejścia cienia 2 księżyca na tle tarczy Jowisza, a o 2lh11m koniec przejścia samego księżyca, który do tej chwili był niewidoczny na tle tarczy
:planety.
26d22h1Qm Koniec zakrycia 3 księżyca Jowisza (księżyc ten był dotąd
niewidoczny w pobliżu Jowisza, ukryty za jego tarczą).
29d8h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
31d Wieczorem obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie księ
:życów Jowisza: o 2lhlm początek przejścia 2 księżyca, o 2lh7m koniec
:przejścia cienia l księżyca i o 21h4Qm koniec przejścia cienia 4 księżyca.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środk.-europejskim.
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Maj 1968 r.

Data
1968

l

PLANETY I PLANETOIDY

1h czasu

środk.-europ.

1h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a

MERKURY
o
hm

hm

IV 30
V 10
20
30

Warszawa

l

2 52
4 14
5 20
6 00

4 22

+17.0
+23.2
+25.5
+24.7

4 24
4 32
4 39

l a l wsch. l

hm

hm

WENUS
hm
o

19 26
20 50
2133
21 28

l 38

+ 8.7
+13.2

2 26
313
4 03

+17.0
+20.2

+19.0
+20.7
+22.1
+23.1

l

2011
20 14
2014
2011

Pod

'l

+5.2
+6.0
+6.7

l

3 48 '1 16 40
2 34
15 33
l 20
14 26
można

odszukać

go
rankiem nad wschodnim horyzontem
( + 0.9 w!elk.).

l

-1~ 26'

h m

-1718
-1711

23 14
21 53

o 39

tl

PLANETOIDA l CERES

13
13
13
13
13

11 43
11 43

l +2.5
+2.6
+2.6

57.8
49.6
43.3
39.0
37.0

l
l

l
l
+o
-o

35
33
15
39
11

1 14 36
13 t3
11 54

l

3 Ol
l 41
o 22

Widoczny w pierwszej polowie nocy na granicy gwiazdozbiorów Lwa
i Panny (6 w!elk. gwiazd.).

l wpołudniku

a
PLUTON

Widoczny przez cale, noc w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk. gwiazd.).

IV 30
V 10
20
30
VI 9

11 46

NEPTUN

h m
15 34.8
15 32.6
15 30.6

2 13
136
o56
o 18

1141
1106
10 28
9 56

Widoczny do pólnocy jako gwiazda
około -1.6 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.

l wpoludniku

"'

+14.0
+t3.8
+13.6
+13.2

54
56
58
02

URAN

miesiąca

koniec

próbować

IV 30
V 20
VI 9

9
9
9
lO

SATURN

l 12
l 20
l 28

hm

17 26
17 57
18 28
18 59

3 55
3 39
3 24
3 15

JOWISZ

4 44 ;
4 22 ,
4 02 ;
3 46

Na początku miesiąca widoczny
jeszcze wieczorem w gwiazdozbiorze Byka (+ 1.7 w!elk. gwiazd.).

IV 30
V 20
VI 9

zach.

Niewidoczna.

MARS

3 26
3 56
4 25
4 54

Warszawa

a

Widoczny wieczorem nad zachodnim horyzontem (około o wielk.
gwiazd.).

IV 30
V 10
20
30

l

22 58
22 11
21 25
20 42
20 01

Około 7.4 wielk. gwiazd. Widoczna
w pierwszej polowie nocy w gwiazdazbiorze Panny.

h

m

s

11 49 17
11 48 16
1147 59

h m
+lB 08!6 1 20 51
19 31
+ts 07.0
18 12
+17 59.6

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa; dostępny tylko przez
wielkie
teleskopy
(15
wielk.
gwiazd.).
PLANETOIDA 2 PALLAS

1118.3
u 21.7
11 27.3
11 34.7
11 43.8

+17 Ol
+ts 07
+lB 43
+ts 53
+ 18 42

20 20
19 44
19 11
19 39
18 09

Około

8.4 wielk. gwiazd. Widoczna
wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa.

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

Maj 1968 r.

SŁOIQ"CE

h czasu
Ś rodk.
-europ.
1

',

Data

r. czasu ,-..- -,-am l hm l

IV 30
V 10
20
30
VI 9

+2.8
+3.6
+3.6
+2.6
+LO

1

229
308
3 47
427
5 08

Poznań

Szczecin

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

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

o

+14.7
+17.6
+19.9
+21.7
+22.9

hm

hm

430
411
3 55
342
3 35

1929
1947
20 03
201 8
20 28

hm

hm

424 1916
405 1933
3 49 19 49
338 2002
3 31 , 2012

hm

hm

hm

hrn

hm

hm

hm

hm

hm

hm

428
410
3 56
345
3 38

1912
1928
19 43
1955
20 05

410
350
3 33
320
3 1l

1916
1934
19 51
2009
20 18

419
402
3 48
338
3 31

1857
1912
19 26
1938
19 47

409
350
3 34
323
3 16

1859
1916
19 32
1945
19 56

411
354
3 40
330
3 23

1849
1904
19 18
19 30
19 39

hm

hm

3561853
3381910
3 21 19 27
3091941
3 02 19 51
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Da ta
1968

h czasu

środk.-europ .

"
V

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

hm

6 02
5 56
6 50
7 45
8 38
9 30
10 20
1110
12 00
12 51

l

a
o

+27.3
+28.4
+28.2
t26.6
23.7
+19.6
+14.4
+ 8.5
+ 1.9
-5.0

Warszawa

Data
1968

wsch. j zach.
hm

hm

1h czasu
śro dk .-europ.

"
V

5 22 23 45 11
6 06 12
7 04 o 36 13
8 14 113 14
9 32 l 40 15
lO 54 2 00 16
12 17 2 15 17
13 41 2 27 18
15 08 2 38 19
16 39 2 51 20

hm

l

a
o

13 44 -11.8
14 42 -1 8.0
15 43 -23.2
16 48 -26.8
17 56 -28.1
19 02 -27.9
20 05 -25.6
21 03 -21.8
21 56, -17.0
22 44 -11.6

Warszawa Data
1968
wsch. j zach.
hm

18
19
21
22
23

hm

13 3 04
51 3 20
281 3 44
52 4 19
54 5 13
- 6 27
o 35 7 52
l Ol 919
118 10 42
l 32112 Ol

V

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1h czasu
środk.- europ.

"
hm

l

a
o

warszawa

Fazy

wsch. j zach.

Nów
Pierwsza kwadra

hm

hm

23 29 - 5.9 1 42 13 16
o 13 - 0.1 l 51 14 28
o 56 + 5.6 2 00 15 40
l 39 +11 .1 2 10 16 52
2 23 +16.1 2 22 18 06
3 09,+20.6 2 36 19 20
3 58 +24.2 2 56 20 32
4 49 +26.7 3 24 2138
5 43 +28.2 4 04 22 33
6 37 +28.2 4 56 23 14
7 31 +26.9 6 04 23 44

Księżyca

Pełnia

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra
Odległość
Kslętyca

od Ziemi

Naj mn.
Naj w.

h
V 12d 18
V 26 13

IV
V
V
V
V
VI

l

l

d

h

27
5
12
19
27
4

16
19
14
7
8
6

Srednlca
tarczy

33!5
29.3

ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
W e n u s

Data

l
l j.

od

1968

Słońca

a. mln km j.

0.726
0.725
0.724
0.722
0.721

IV 30
V 10
20
30
VI 9

l

od Ziemi

108.6
108.4
10~.2

108.0
107.8

a.

1.663
1.688
1.709
1.723
1.732

l

M ar s

od

m lnk m j.

248.8
252.6
255.6
257.8
259.2

od Ziemi

Słońca

a. mlnl<m j.

1.!'05
1.518
1.531
1.544
1.557

225.2
227.2
229.1
231.0
232.9

a. mlnkm

2.462
2.494
2.523
2.548
2.569

368.2
373.1
377.4
381.2
384.3

DANE DLA OBSERWATORóW SLOJQ"CA
<na 13h czasu Srodk.-europ.)

Data
1968

V l
3
5
7
9
11
13
15

l

p

l

Bo

l

Lo

o

o

o

-24.09
-23.71

-4.06
-3.86
-3.64
-3.44
-3.22
-3.00
-2.78
-2.54

34.00
7.57
341.13
314.68
288.24
261.79
235.34
208.89

-2 ~ .30

-22.87
-22.41
-21.92
- 21.40
-20.86

Data

l

1968

l

p

l
o

V 17
19
21
23
25
27
29
31

-20.28
-19.70
-19.08
-18.42
-17.76
-17.08
-16.36
-15.62

Bo

o
-2.32
-2.08
-1.85
-1.62
-1.38
-1.14
-0.90
-0.66

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

l

Lo

o

182.43
155.98
129.52
103.06
76.59
50.13
23.67
357.20
wierzchołka

W maju heliografiezna długość środka tarczy wyniesie 0° dwukrotnie: 4d2h41 m
(początek 1534 rotacji Slońca wg Carrlngtona) 1 31 d7h5am (początek 1535 rotacji).
CO,ll;EP1KAHHE
B. lla'łHHLCKH: IIOCJieAHHe AOCTHJKeHH.R BHeraJiaKTH'łeCKOft aCTpOHOMH>I.
JI. HeseJILCKn: KaK noCTPOHTb moOHTeJibCKHfi Tenecxon (6).
n:. Ka3wMeposcxH: Kanww - MeCTO
nepBLIX acTpOHOM>r'łeCKHX Ha6JIIOAeHI1ii
CAeJiaHLIX B IIOJibWe npw noMOI.l.\H 3PHTeJibHbiX Tpy6.
XpOHHKa: Esponeflcxa.R oOcepsaToPH.R Ha IOJKHOM nonywape - IIepsbte
HCCJieAOBaHH.R
MeJKnJiaHeTHOrO
npoCTpaHCTBa.
XpOHHKa 06weCTBa (PTMA).
H3AaTeJILCKHe HOBOCTH,
H3 xoppecnOHAeHU:HH.
HCTOPH'łeCKHH KaneHAapL.
AcTpoHOMH'łeCKHA KaJieHAapL.
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIE.J AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
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SPIS TRESCI
Ziołkowski

Krzysztof

-

Obraz

Wszechświ ata.

Janusz Pagaczewski Mikołaj
Kopemile
Ireneusz Sek uł a
Operacja
1001 - Frombo.rk.
PoradnUt obserwatora: Astronomia na co dzień - Jak znaleźć fazę
Księżyca Księżycowe złudzenie
optyczne.
Kronika PTMA: Porozumienie
między Zarządem Głównym PTMA
i Główną Kwaterą ZHP.
Kalendarzyk historyczny: Czerwcow e rocznice.
Z korespondencji: Jeszcze słów
kilka o grobie Kopernika.
Kalendarzyk astronomiczny.

ZARZĄD GLOWNY PTMA K·r aków, ul. Solskiego 30/8 - tel.
538-92
konto PKO Kraków
4-9-5227. Biuro czynne codziennie
z wyjątkiem niedziel i świąt w godz.
od 8.00 do 15.00, w soboty od 8.00 do
13.00. Dyżury w Klubie PTMA
KOSMOS w poniedZiiałki i piątki do
godz. 21.00.

"Operacja 1001".
Miejsce Operacji: Frombork. Cel: odbudowa i rozbudowa miasta Kopernika.
Uczestnicy: zespoły harcerzy.
O środkach, przebiegu i wadze tej największej w dziejach
Harcerstwa
polskiego
akcji pisze Szef Sztabu Operacji, Harcmistrz mgr Ireneusz Sekuła.
Cały czerwcowy zeszyt naszego pisma został opracowany z uwzględnieniem potrzeb
akcji, zgodnie z porozumieniem między Główną Komendą ZHP i Zarządem Głów
nym PTMA, które publikujemy w naszej Kronice.
I tak numer otwiera
Dr Krzysztof Ziołkowski artykułem pt. "Obraz Wszechświata". O Koperniku i jego
działalności w czasie pobytu
na Warmii pisze znany naszym Czytelnikom astrcmom
kopernikanista Dr Janusz Pagaczewski. Z jego zbioru pochodzą
również
zdjęcia
na
okładce. Ciekawy wizerunek
Mikołaja Kopernika z XVI
wieku nadesłał p. Stanisław
R. Brzostkiewicz (opis tego
obrazu zamieścimy w następ
nym numerze).
W Poradniku obserwatora
podajemy tym razem kilka
informacji przydatnych dla
harcerzy - miłośników astronomii. Również nasz kalenZarzyk astronomiczny na miesiąc czerwiec opracowany został z uwzględnieniem potrzeb
chcących

podziwiać

piękno

Zetniego nieba.
Podajemy wreszcie kilka
rocznic
przypadających
w
czerwcu a związanych z dziełem wielkiego fromborskiego
astronoma.

Pierwsza str. okładki: Wieża Kopernika na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku
po odnowieniu. Widok od podwórza katedralnego. Fot.: .T. Pagaczewski.
Medal Honorowego Obywatela Fromborka - uczestnika Operacji 1001 - Frombork.
D ruga str. okładki: Mikołaj Kopernik według akwaforty nieznanego artysty
z końca XVI wieku. Muzeum Narodowe w Krakowie (Zbiory Czartoryskich).
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Warszawa

OBRAZ WSZECHŚWIATA
Obraz nieba, w pogodną noc usianego gwiazdami, nieodparcie
nasuwa pytanie - co to jest? I chociaż odpowiedzi na nie poszukuje człowiek od zarania dziejów, daleko jesteśmy jeszcze
od znalezienia rozwiązania tej największej i najbardziej tajemniczej zagadki- jak zbudowany jest Wszechświat. Nie przesą
dzając absolutnie słuszności aktualnego stanu wiedzy na ten temat spróbujmy naszkicować obraz Wszechświata tak, jak go
widzi współczesna astronomia.
Do dalekiej przeszłości należy pogląd jakoby Ziemia, na której żyjemy, była jakimś miejscem wyróżnionym, punktem centralnym Wszechświata. Kopernikowi zawdzięczamy przeniesienie tego centrum z Ziemi do Słońca, a konkretniej wykazanie,
że tak jak szereg innych podobnych do niej ciał niebieskich
zwanych planetami, krąży Ziemia wokół Słońca. Tor, który
w tym rucho zakreśla, zwany orbitą Ziemi, zbliżony jest do
okręgu, którego środkiem jest Słońce i którego promień jest
równy około 150 milionów kilometrów. Taka jest więc odległość
Ziemi od Słońca. Astronomowie często traktują tę odległość
jako jednostkę długości nazywając ją jednostką astronomiczną.
W odległościach mniejszych niż jedna jednostka astronomiczna
obiegają Słońce również po orbitach prawie kołowych jeszcze
dwie inne planety - Merkury i Wenus. W odległościach od
Słońca większych od jednej jednostki astronomicznej podobnie
poruszają się pozostałe planety Mars, Jowisz, Saturn, Uran,
Neptun i Pluton. Promień orbity najdalszej planety- Plutona
wynosi około 40 jednostek astronomicznych. Prawie kołowe orbity wszystkich dziewięciu planet leżą mniej więcej w jednej
płaszczyźnie.

Oprócz wymienionych ciał niebieskich w skład układu sło
necznego - tak nazyw,amy najbliższe otoczenie Słońca wchodzi wiele innych, Ir1Piejszych ciał. Tzw. małe planety lub
planetoidy (jeszcze inaczej asteroidy) w ilości, którą ocenia się
na około 40 tysięcy, okrążają Słońce również po orbitach niemal kołowych w odległościach około 3 jednostek astronomicznych czyli między orbitami Marsa i Jowisza. Od wielkich planet różnią się przede wszystkim znacznie mniejszymi rozmiarami. Podobnie jak planety wokół Słońca, również wokół niektórych wielkich planet poruszają się ciała niebieskie, które
nazywamy satelitami. Ziemię okrąża jedyny satelita - Księ-
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życ, również po orbicie
400 tysięcy kilometrów

niemal kołowej, w odległości około
od Ziemi czyli około 0.003 jednostki
astronomicznej. Inne planety mają więcej satelitów: Mars dwa, Jowisz aż dwanaście, Saturn dziesięć, Uran pięć, Neptun
dwa. Nie sposób w tym miejscu pominąć informacji, że Ziemię
okrąża także kilkaset sztucznych, a więc zrobionych ręką czło
wieka, satelitów. W układzie słonecznym porusza się ponadto
w sposób znacznie bardziej zróżnicowany niż planety szereg
innych tworów jak komety, meteory, czy wreszcie drobniutkie
płytki tzw. materii międzyplanetarnej.
Słońce, którego najbliższe otoczenie opisaliśmy wyżej, jest
jedną z zupełnie typowych gwiazd jakie obserwujemy na nocnym niebie. Jego odmienny od pozostałych wygląd spowodowany jest niewielką w: porównaniu z innymi odległością; najbliższa poza Słońcem gwiazda jest tak od Ziemi oddalona, że
światło przebywające w ciągu jednej sekundy niemal 300 tysięcy kilometrów potrzebuje aż 5 lat by do nas dotrzeć. Światło
słoneczne dociera do Ziemi zaledwie w 8 minut! Ze względu na
tak wielkie odległości w świecie gwiazd astronomowie posłu
gują się jako jednostką odległości już nie zdefiniowaną wyżej
jednostką astronomiczną lecz tzw. rokiem świetlnym. Jest to
taka odległość, którą światło, biegnąc z prędkością 300 tysięcy
kilometrów na sekundę, przebywa w ciągu jednego roku. Rok
świetlny jest równy 63 240 jednostek astronomicznych czyli
9 460 000 000 000 kilometrów.
Dopiero w latach dwudziestych naszego stulecia okazało się,
że Słońce należy do ogromnego skupiska około 100 miliardów
gwiazd zwanego Galaktyką. Zbiorowisko to ma kształt spłasz
czonego dysku z wyraźnym zagęszczeniem w centrum tworzą
cym tzw. jądro Galaktyki. Słońce położone jest mniej więcej
w połowie odległości od środka do krawędzi Galaktyki. Śred
nica dysku galaktycznego wynosi około 100 tysięcy lat świetl
nych. Prosty rachunek wskazuje, iż Słońce - ów kopernikowski środek Wszechświata, odległe jest od centrum tego skupiska
podobnych mu gwiazd o około 25 tysięcy lat świetlnych. Centralna dla całego Wszechświata rola Słońca, podobnie jak kiedyś Ziemi, stała się już tylko reliktem poglądów człowieka na
budowę Wszechświata.
Znając miejsce Słońca
każdemu z obserwacji

w Galaktyce łatwo zrozumieć znany
nieba fakt wyraźnego zagęszczenia
gwiazd w pasie tzw. Drogi Mlecznej. Gdy patrzymy wzdłuż
płaszczyzny dysku galaktycznego widzimy oczywiście znacznie
więcej gwiazd niż patrząc w kierunku prostopadłym do tej pła-
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szczyzny. Jądra Galaktyki nie widzimy w pasie Drogi Mlecznej
gdyż jego światło zasłaniane jest przez chmury rozproszonej
tzw. materii międzygwiazdowej. Gdybyśmy mogli spojrzeć na
Galaktykę "z góry", sponad płaszczyzny galaktycznej, zobaczylibyśmy, że na gęste jądro Galaktyki są jak gdyby nawinięte
w kształcie spirali zwoje materii galaktycznej (gwiazdy, pył
i gaz międzygwiazdowy) tworząc tzw. ramiona spiralne Galaktyki.
W skład Galaktyki wchodzą nie tylko pojedyncze gwiazdy
oraz materia międzygwiazdowa ale także twory zwane gromadami gwiazd, stanowiące łatwo dające się zaobserwować skupiska gwiazd, różniące się między innymi kształtem, liczebnością, położeniem. Luźne, nieregularne, liczące kilkaset gwiazd
tzw. gromady otwarte grupują się w ramionach spiralnych Galaktyki. Natomiast zwarte, o wyraźnie kulistym kształcie, liczą
ce średnio kilkadziesiąt tysięcy członków tzw. gromady kuliste,
otaczają całą Galaktykę wokoło w liczbie około stu.
Nie powiedzieliśmy dotychczas nic o samych gwiazdach.
A przecież obserwowana różnorodność ich cech fizycznych takich jak rozmiary, masy, jasności, skład chemiczny itp. dają
możność prześledzenia całego cyklu życia gwiazd: od momentu
powstania gwiazdy z materii międzygwiazdowej, poprzez skomplikowany proces jej ewolucji aż do etapu kończącego życie
gwiazdy.
Gwiazdy są ogromnymi silnie rozżarzonymi kulami gazowymi. Dominującymi składnikami tych kul gazowych są dwa
najprostsze pierwiastki chemiczne - wodór i hel. Zasadniczym
źródłem ogromnych energii warunkujących świecenie gwiazd
jest jądrowa przemiana wodoru w hel a następnie helu w pierwiastki cięższe. By lepiej zdawać sobie sprawę z tego co powiedzieliśmy o gwiazdach podamy kilka liczb charakteryzują
cych jedną z zupełnie przeciętnych członkiń naszej Galaktyki,
gwiazdę zwaną Słońcem.
Promień Słońca wynosi około 700 tysięcy kilometrów (dla
porównania- promień Ziemi 6371 km), a jego masa 2X l0 27 ton
co oznacza liczbę, która za 2 ma 27 zer (masa Ziemi jest mniej
więcej 300 tysięcy razy mniejsza). W ciągu każdej sekundy
na Słońcu około 600 milionów ton wodoru zostaje w reakcjach
jądrowych przemienionych w hel przy czym jednocześnie zamienia się w energię 4 miliony ton materii. Takie tempo produkcji energii wskazuje, że w przeszłości Słońce świeciło przez
conajmniej 5 miliardów lat i że w przyszłości może świecić

drugie tyle.
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Niemniej istotną cechą gwiazd jest temperatura powierzchni.
Powierzchnie najgorętszych gwiazd osiągają temperaturę
100 tysięcy stopni promieniując światłem białym. Gwiazdy
o temperaturze powierzchniowej od 5 do 10 tysięcy stopni
świecą światłem żółtym. Natomiast czerwoną barwę mają
gwiazdy o temperaturze powierzchni od 3 do 4 tysięcy stopni.
Temperatura powierzchni Słońca wynosi około 6 tysięcy stopni,
natomiast jego wnętrza około 15 milionów stopni.
Mniej więcej od lat dwudziestych naszego stulecia sądzono,
że Galaktyka jest już całym Wszechświatem. I dopiero niespeł
na pół wieku temu pewne obserwacje niezbicie wykazały, że
daleko poza naszą Galaktyką znajdują się inne podobne do niej
ogromne skupiska gwiazd, gazów i pyłu międzygwiazdowego.
Różnią się one między sobą kształtem, rozmiarami, jasnością
itp. Najdalsze z zaobserwowanych dziś galaktyk znajdują się
w odległościach rzędu kilku miliardów lat świetlnych. Zaobserwowano także, że galaktyki mają tendencję do skupiania się
w tzw. gromady galaktyk. Nasza Galaktyka wchodzi w skład
gromady zwanej Grupą Lokalną złożonej z 17 galaktyk. Śred
nica Grupy Lokalnej wynosi około 3 milionów lat świetlnych .
Inne gromady galaktyk są na ogół znacznie bardziej liczebne.
Niewątpliwie jednym z najbardziej zdumiewających odkryć
naszego stulecia jest stwierdzenie tzw. ucieczki galaktyk czyli
stałego oddalania się od nas wszystkich galaktyk z prędkościa
mi proporcjonalnymi do ich odległości od obserwatora. Znaczy
to, że im galaktyka jest dalsza tym szybciej od nas ucieka.
Największe ze znanych d ziś prędkości galaktyk najodleglejszych sięgają połowy prędkości światła czyli wynoszą około
150 tysięcy kilom etrów n a sekundę . Pierwszym, narzucającym
się od razu wnioskiem z faktu ucieczki galaktyk jest uprzywilejowanie w pewnym sensie naszej Galaktyki, od której wszystkie pozostałe oddalają się. Czyżbyśmy znaleźli więc ów śro
dek, centrum Wszechświata? Wniosek to jednak zbyt pochopny i złudny . By uzasadnić jego niesłuszność posłużmy się czę
sto przy tej okazji przytaczanym przykładem. Gdy piekąc ciasto z rodzynkami użyje się przez pomyłkę za dużo drożdży wtedy ciasto szybko rośnie. Wszystkie znajdujące się w nim rodzynki oddalają się wzajemnie od siebie coraz bardziej. Niezależnie od tego, z którego rodzynka obserwowalibyśmy pozostałe,
wszystkie inne będą się od niego oddalały. Podobnie ma się rzecz
we Wszechświecie z galaktykami; niezależnie od tego, z której
obserwujemy, pozostałe będą się od niej oddalały. Nasza Galaktyka nie jest więc pod tym względem żadnym wyjątkiem.
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Jeśli wszystkie galaktyki oddalają się od siebie naW!Zajem,
musiał istnieć moment, w którym były one bardzo blisko siebie.
Astronomowie obliczają, że było to mniej więcej 10 miliardów
lat temu. Często liczbę tę określa się mianem wieku Wszechświata. Nie wiemy dziś jeszcze nic co spowodowało, iż materia

skupiona przed owymi 10-oma miliardami lat niemal w jednym punkcie zaczęła się rozszerzać. Nie wiemy jaka to gigantyczna eksplozja dała początek obserwowanej po dziś dzień
ucieczce galaktyk. Nie wiemy jak jeszcze długo to - jak się
często mówi rozszerzanie się Wszechświata będzie trwało.
Nie wiemy czy np. kiedyś z nieznanych zupełnie przyczyn nie
nastąpi odwrócenie sytuacji: Wszechświat zacznie się kurczyć,
wszystkie galaktyki będą się do siebie nawzajem zbliżały by
znów osiągnąć taki krytyczny stan maksymalnego zgęszczenia
materii. A co będzie potem? Może znowu nastąpi powtórzenie
cyklu: rozszerzanie -kurczenie się Wszechświata? Może życie
Wszechświata to taki niekończący się cykl jak gdyby pulsacji
materii?
Czy nauka potwierdzi te wszystkie przypuszczenia i wiele
jeszcze innych domysłów astronomów, miejmy nadzieję, że pokaże przyszłość. Dziś wszakże jest pewne, że nasza obecna znajomość struktury Wszechświata to dopiero malel'1ki wstęp do
rozwiązania zagadki jaką postawiła przed człowiekiem natura.
JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

MIKOł,AJ

KOPERNIK (1473-1543)

Rodzina Koperników wywodzi się ze śląska, z okolic Nysy;
i Otmuchowa, ściślej ze wsi Koperniki. Koperników spotykamy później w Krakowie jako rzemieślników i kupców. Jeden
z nich był łaziebnym w łaźni krakowskiej, drugi płatnerzem
(XIV w.). W r. 1396 kamieniarz Kopernik otrzymał obywatelstwo krakowskie, inny znów Mikołaj Kopernik był powroźni
kiem na Kleparzu. Jan Kopernik, dziadek astronoma, zajmował się kupiectwem i utrzymywał szerokie stosunki handlowe
z wieloma miastami. Syn Jana - Mikołaj - również kupiec,
uprawiał handel, głównie miedzią, z Gdańskiem, Toruniem,
Wrocławiem. W roku 1457 przeniósł się do Torunia, gdzie pojął
za żonę Barbarę Waczenrode. Ojciec astronoma, jako zamożny
mieszczanin i kupiec cieszył się ogólnym szacunkiem i sprawował szereg godności miejskich.
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Najmłodszy z czworga rodzeństwa, Mikołaj, ujrzał światło
dzienne w dniu 19 lutego 1473 r. nad ranem, w Toruniu, w domu przy ulicy św. Anny (dziś Kopernika nr 17). Ochrzczony
został imieniem częstym w rodzinie Mikołaj - w parafialnym kościele św. Jana. Po wczesnej śmierci ojca w r. 1483, Mikołaj wraz z bratem Andrzejem dostał się pod opiekę wuja,
Łukasza Waczenrodego, wówczas kanonika przy kapitule kujawskiej we Włocławku. Tam prawdopodobnie Mikołaj zetknął
się po raz pierwszy z astronomią, którą zajmował się jego opiekun z ramienia wuja, Mikołaj Wodka z Kwidzynia.
W roku 1491 widzimy obu braci Koperników, Mikołaja
i Andrzeja, zapisujących się na wydział filozoficzny, tzw.
"Artium", akademii krakowskiej.
W czasach tych Akademia Jagiellońska stała u szczytu swego
rozwoju. Już w trzeciej ćwierci XV wieku była pod wpływem
włoskiego humanizmu; komentowano w niej dzieła klasyków
rzymskich i łacińskie przekłady Homera, Ksenofonta i Platona.
Głównym pionierem odrodzenia w Krakowie był Kallimach.
Poeta Konrad Celtes przybył do Folski w r. 1489 specjalnie na
studia matematyki u sławnego profesora astronomii, Wojciecha z Brudzewa. Tu założył kółko humanistyczne zwane Literacką Sodalicją Nadwiślańską, do którego należeli: Wojciech
z Brudzewa, Wawrzyniec Raabe (Corvinus) i Sommerfeld
(Aesticampianus); Konrad Celtes miewał humanistyczne prelekcje w bursie węgierskiej. Na zebraniach towarzyskich
u Kallimacha roztrząsano kwestie literackie i humanistyczne.
Hartman Schedel w swojej Kronice Swiata tak pisał o ówczesnym Krakowie: "Przy kościele św. Anny znajduje się uniwersytet głośny z bardzo wielu sławnych i uczonych mężów,
w którym uprawiane są wszelkie umiejętności: nauka wymowy,
poetyka, filozofia i fizyka. Najbardziej jednak kwitnie tu nauka
astronomii, a w całych Niemczech nie ma szkoły sławniejszej".
Nauki astronomiczne wykładał przede wszystkim słynny
Wojciech z Brudzewa, a szereg profesorów i lektorów komentował dzieła starożytnych uczonych. Oprócz Wojciecha działali jeszcze astronomowie: Marcin Król z Przemyśla i Marcin
Bylica z Olkusza, którzy stykali się ze sławnymi astronomami
niemieckimi, Peurbachem i Regiomontanem, organizowali dysputy astronomiczne i obserwowali zjawiska astronomiczne,
zwłaszcza zaś zaćmienia Słońca i Księżyca. Wymienimy tu
jeszcze nazwiska Stanisława Bylicy z Olkusza, Jana z Głogowa
i Michała z Wrocławia, oraz gorliwego obserwatora Marcina
Bierna z Olkusza.
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Kopernik mieszkał zapewne w jednej z burs lub może na
stancji prywatnej. W bursach mieszkało i studiowało wówczas
około 300 studentów rocznie, połowa z tego pochodziła z zagranicy: Węgier, Niemiec, Szwecji lub Szwajcarii. Kopernik
prawie od początku słuchał wykładów matematycznych, zwła
szcza arytmetyki i perspektywy czyli optyki geometrycznej.
Posiadł dokładną znajomość geometrii Euklidesa, którą uważał
za konieczną do nauki astrónomii. W księgarni Hallera kupił
sobie kilka książek, jak "Elementy" Euklidesa, tablice astronomiczne króla Alfonsa i Tabulae directionum Regiomontana.
Kolegował i przyjaźnił się z Bernardem W apowskim, Piotrem
Tomickim, Wawrzyńcem Korwinem. Wykładów słuchał
w mrocznych, gotyckich salach nowego budynku uniwersyteckiego przy ulicy św. Anny, zwanego Collegium Maius.
W roku 1494 Akademia Jagiellońska otrzymała w darze od
astronoma Marcina Bylicy z Olkusza, który przez czas dłuższy
przebywał w stolicy Węgier, szereg pię~nych narzędzi astronomicznych. Były to mianowicie: wspaniały, spiżowy globus
nieba z obrazami konstelacji, busolą, zegarem słonecznym
i astrolabium, olbrzymie mosiężne torquetum służące do określania położeń planet względem ekliptyki oraz dwa płaskie
spiżowe astrolabia (jedno z nich pochodzenia arabskiego
z XI w.) służące również do określania pozycji gwiazd. Narzę
dzia te młody Kopernik z pewnością oglądał a może nawet
używał ich do obserwacji? W astronomii panował wówczas niepodzielnie chaos. Żadne tablice nie oddawały zjawisk niebieskich, np. zaćmień Słońca i Księżyca. Wszechwładnie panował
jeszcze geocentryczny system Ptolemeusza, astronoma aleksandryjskiego z II w. naszej ery.
Dookoła nieruchomej Ziemi, tkwiącej leniwie w samym środ
ku świata, krążyły wszystkie planety wraz z Księżycem i Słoń
cem. Dalej jeszcze obracała się dokoła osi olbrzymia sfera
gwiazd stałych z umieszczonymi na niej nieruchomo gwiazdami. Aby wyjaśnić skomplikowane, zda się błędne zupełnie ruchy i zawiłe pętle, jakie zakreślały planety na sklepieniu nieba, Ptolemeusz użył skomplikowanej kombinacji różnych kół
i kółek, zwanych epicyklami, deferensami, ekwansami itp. Aby
utrzymać jaką taką zgodność z niebem astronomowie (zwani
wówczas zwykle astrologami) musieli co pewien czas cały ten
system poprawiać, ulepszać, naginać do rzeczywistości, czyli
wciąż na nowo obliczać tablice biegu planet. Konieczne one
były do układania kalendarzy obliczanych na kilka lat naprzód,
a zawierających także mnóstwo przepowiedni, czyli prognosty-
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ków, o charakterze astrologicznym. Wówczas bowiem, wiara
w bezpośredni wpływ położeń planet na losy każdego poszczególnego człowieka jak i całych narodów, była bardzo powszechna.
Przez cztery lata Kopernik chłonął chciwie na Akademii
Krakowskiej to wszystko, co mógł się tu dowiedzieć od profesorów i z dostępnych mu dzieł. Jest prawie pewne, że już tu,
w Krakowie, zaczęły pojawiać się w młodym, bystrym umyśle
młodego scholara pierwsze wątpliwości co do słuszności panujących wówczas zapatrywań na budowę świata, mimo iż ówcześni jego nauczyciele byli bezwzględnymi jej zwolennikami.
Zapewne już Wojciech z Brudzewa wskazywał mu na niektóre
niekonsekwencje i słabe punkty teorii panującej, a także
natchnął Mikołaja podziwem dla gwiaździstego nieba i astronomii, co skłoniło go do kontynuowania studiów.
W roku 1495 podążyli obaj młodzi Kopernikowie na dalsze
studia do słonecznej Italii, a mianowicie do Bolonii. Tam Mikołaj był asystentem i przyjacielem znanego astronoma Dominika Marii Novary i pod jego kierunkiem kształcił się w obserwacjach, głóW\Ilie Słońca, co było dziedziną pracy Novary. Wiemy, że po zmierzeniu położenia geograficznego Bolonii przez
Mikołaja, obserwowali razem zjawisko zakrycia jasnej gwiazdy
pierwszej wielkości, zwanej Aldebaranem (alfa Byka) przez tarczę będącego w pierwszej kwadrze Księżyca. Ta właśnie obserwacja była dla Kopernika dowodem, że ptolemeuszowska teoria
ruchu Księżyca jest z gruntu fałszywa.
Studia w Italii coraz bardziej rozszerzały zakres jego wiedzy.
Mikołaj, ze swą żywą i głęboką inteligencją chłonął chciwie
nowe prawdy, budował w sobie ideał wszechstronnego człowie
ka, gruntował dogłębnie humanizm. Mając lat 27, w roku 1500,
wystąpił w rzymskiej Sapienzy z wykładami nauk matematycznych, a więc zapewne o temacie astronomicznym, wobec róż
nych znakomitości w dziedzinie tych nauk.
Prócz astronomii studiował medycynę i prawo kanoniczne na
uniwersytecie w Padwie. Po uzyskaniu w Ferrarze dyplomu
doktorskiego w roku 1503, powrócił Kopernik do kraju i przebywał przez czas dłuższy w Lidzbarku, już jako kanonik kapituły fromborskiej, na dworze swego wuja, biskupa Łukasza
Waczenrodego, wówczas już biskupa warmińskiego. Jako jego
osobisty sekretarz towarzyszył mu w podróżach do Piotrkowa,
Poznania i Krakowa.
Po zgonie biskupa Łukasza w r. 1512, Mikołaj Kopernik
przeniósł się na stałe do Fromborka, gdzie miał mieszkanie
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w jednej z kanonii leżących poza murami katedralnymi. Była
to według wszelkiego prawdopodobieństwa kanonia, w której
dziś mieści się hotel PTTK. Sam sobie sporządził kilka narzę
dzi obserwacyjnych z drzewa jodłowego. Narzędzi tych było,
o ile sięgają nasze wiadomości, cztery: kwadrant słoneczny,
triquetrum czyli narzędzie paralaktyczne, przenośny zegar sło
neczny i sfera armilarna. Były to instrumenty bardzo proste
i nieskomplikowane, sporządzone dokładnie na wzór przyrzą
dów opisywanych przez Ptolemeusza; mimo to jednak potrafił
nimi Kopernik uzyskać wyniki bardzo dokładne, co mogło być
możliwe tylko przez zastosowanie przemyślnych metod obserwacyjnych. Dość powiedzieć, że np. triquetrum· posiadało podziałki naznaczone inkaustem (atramentem). A jednak, słynny
astronom duński, Tycho Brahe podziwiał, w jaki sposób można
było uzyskać tak dobre wyniki przy pomocy tak prymitywnych
narzędzi!

Początkowo ustawiał Kopernik swe narzędzia na tzw. Pavimentum, jak je sam nazywa w De revolutionibus, murowanej
posadzce, zbudowanej około roku 1514 na dziedzińcu swego zamurnego dworku. Na niej ustawiał głównie swój kwadrant
i z jego pomocą obserwował ruchy Słońca, momenty równonocy i szerokość geograficzną Fromborka. Ogólna ilość znanych obserwacji Kopernika niewiele przewyższa 60; musiało
być ich znacznie więcej, jednak nie zachowała się księga obserwacyjna. Znamy tylko te, na które powołał się w swoich pismach lub zanotował prowizorycznie na marginesach książek
podręcznych. A jednak Kopernik musiał być bardzo zręcznym
obserwatorem, jeśli zdołał wzbudzić podziw u takiego mistrza
obserwacji jakim był Tycho Brahe.

Frombork opuścił Kopernik na dłużej tylko raz, mianowicie w latach
1516-1521 przebywał w Olsztynie jako administrator dóbr kapitulnych, nie przerywając pomimo to swych prac astronomicznych. Kontynuował tam obserwacje Słońca przy pomocy sporządzonej własno
ręcznie tablicy graficznej (rodzaj zegara słonecznego) na murze kruż
ganka przytykającego do sali mieszkalnej.
W styczniu 1520 napadli Krzyżacy z Braniewa na Frombork, paląc
wszystkie zewnętrzne domki kanoniczne, wśród nich i dworek Kopernika wzraz z cennym kwadrantem. W r. 1521 Zakon Krzyżowy zagroził
Olsztynowi, trzeba się było przygotować do przetrwania oblężenia. Nie
uląkł się Kopernik. Obronę twierdzy olsztyńskiej przygotował sumiennie,. a gdy w lutym mistrz krzyżackiego Zakonu, Albrecht, okrążył niespodziewanie miasto, podjęto obronę . Po krótkim a bezskutecznym oblę
żeniu Krzyżacy, spaliwszy okoliczne wsie odstąpili od miasta, a Kopernik powrócił do Fromborka i prac astronomicznych.
Pragnąc zabezpieczyć swe dzieło i książki od zniszczenia w czasie wojennym, urządził sobie pracownię na najwyższym piętrze wieży pół-
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nocno-zachodniej (fot. na okładce); zaś na ośmiobocznym bastionie
obronnym kolejne obserwatorium. Obie te wieże połączone były ze sobą
gankami obronnymi.
Pierwszą jaskółką nowego systemu świata było pisemko, jakie rozesłał Kopernik w niewielu odpisach do szcz. U{lłego grona fachowców
gdzieś w latach 1510-1515 i które nosiło tytuł: "Komentarzyk o hipotezach ruchów niebieskich". Zawierało ono pierwszy, niezupełnie jeszcze
skonkretyzowany, zarys oryginalnej teorii budowy świata, która zresztą
w miarę postępujących badań uległa pewnym zmianom i uzupełnie
niom. W ten sposób grono uczonych europejskich dowiedziało się
o wielkim odkryciu fromborskiego mędrca.
Tym,czasem Kopernik dalej pracował nad rozbudową swego systemu,
obserwował zjawiska niebieskie, leczył chorych jako wzięty lekarz, zajmował się administracją kapituły, pisał ekonomiczny traktat o monecie
podając przyczyny jej ówczesnego "spodlenia" i stworzył nowe prawo
ekonomiczne zwane później prawem Greshama. W, tych czasach pracował Kopernik także nad rękopisem swego największego dzieła naukowego, nad De Revolutionibus. Zwolna przybywała strona po stronie rę
kopisu, zapisywana drobnym czytelnym pismem łacińskim. Każda
z sześciu ksiąg zawierała po kilka rozdziałów. Tu i ówdzie urozmaicały
tekst mozolnie obliczone tablice i precyzyjnie kreślone rysunki.
Do światlejszych okresów monotonnego życia Kopernika należą
z pewnością lata pobytu we Fromborku Joachima Jerzego von Lauchena, zwanego Retykiem, młodego profesora matematyki uniwersytetu
w Wittenberdze. Retyk, chcąc poznać zasady nowej nauki z ust samego
mistrza, przyjechał do Fromborka na dni kilka, a pozostał tam w gości
nie Kopernika jako jego serdeczny przyjaciel uczeń i współpracownik.
Napisał on nawet rozprawę pt. Narratio prima pierwsze opowiadanie
o nowej, heliocentrycznej teorii budowy świata. Jemu to w pierwszym
rzędzie zawdzięcza ludzkość, iż wielkie dzieło Kopernika w ogóle ujrzało światło dzienne. Kopernik bowiem wahał się długo, czy ma je ogło
sić drukiem, świadom tego, jak wielką rewolucję wywoła ono w nieprzygotowanych umysłach.
Jednak wreszcie uległ namowom przyjaciół jak Tidemanna Giesego,
biskupa chełmińskiego, Bernarda Wapowskiego, kardynała Schonberga
i Retyka, który wracając do Niemiec wiózł do druku za zgodą autora
bezcenny rękopis.
Lecz niewiele już dni życia zostało Kopernikowi. Złożony ciężką niemocą przez szereg miesięcy nie opuszczał łóżka. Podanie mówi, że w dniu
24 maja 1543 r. konny posłaniec przywiózł od Retyka pierwszy drukowany egzemplarz dzieła. W kilka godzin póżniej Mikołaj Kopernik już
nie żył.
O heliocentrycznym systemie Kopernika wie dzisiaj każdy człowiek,
który uczęszczał do szkół i trudno nam wyobrazić sobie, by mogło być
inaczej. Wówczas jednak teoria heliocentryczna była czymś tak rewolucyjnym, że ogłoszenie jej nie mogło nie wywołać silnej reakcji ze strony zakrzepłych w starych tradycjach umysłów. Były siły, które sprzysięgły się, by podkopać zaufanie do dzieła naszego genialnego astronoma.
Wyciągano przeróżne, śmieszne nieraz argumenty, zarówno rzekomo naukowe jak i religijne, by zwalczyć tę "szatańską" jak ją nazywano teorię.
Zwłaszcza ówczesne sfery kościelne nie mogły długo pogodzić się z dorobkiem myśli wielkiego Polaka. W istocie, przewrót jakiego dokonał
Kopernik był olbrzymi. Ziemia, stanowiąca dotąd centrum wszechświa
ta, została nagle zredukowana do roli jednej z wielu planet krążących
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dokoła Słońca, straciła swoje uprzywilejowane stanowisko, przest~a być
najważniejszym i najczcigodniejszym ciałem niebieskim. Było to jakby
przebudzenie się ludzkości z przyjemnego, wielowiekowego snu.
A jednak prawda zatriumfowała. Szereg wielkich astronomów przystąpił do pracy, jedni pod kątem znalezienia faktów, które by jej przeczyły, inni zaś szukali faktów potwierdzających. I tak np. duński astronom, Tycho Brahe, nie mogąc zaobserwować drobniutkich, tzw. paralaktycznych ruchów gwiazd, które powinny były się ujawnić jako odzwierciedlenie obiegu Ziemi dokoła Słońca, wymyślił swój oryginalny,
ale oczywiście błędny, kompromisO·WY układ świata: wprawdzie planety
Merkury i Wenus krążyły według niego dokoła Słońca, jednak to ostatnie i reszta planet krążyły dokoła nieruchomej Ziemi. Przede wszystkim
jednak poświęcał się Tycho obserwacjom nieba zwłaszcza ruchów planety Marsa, słusznie rozumując, że tylko dokładna analiza materiału
obserwacyjnego pozwoli prawdę Qdnaleźć. Te właśnie obserwacje naprowadziły matematyka niemieckiego, Jana Kepiera (1571-1630) na właści
wą drogę. Po kilkunastu latach żmudnych wyliczeń Kepler rozwiązał
wreszcie zagadnienie ruchów planet przez stwierdzenie, że orbity planet
nie są kołami, jak jeszcze twierdził to Kopernik, ale elipsami, tj. koła
mi nieco spłaszczonymi posiadającymi po dwa ogniska. Słońce znajduje
się w jednym z ognisk tych elips.
W słynnych trzech prawach Keplera mieści się najważniejsza prawda
astronomiczna i rozwiązanie kinematycznej (ruchowej) strony zagadnienia. Jego stronę dynamiczną rozwiązał inny genialny fizyk i astronom
angielski, Izaak Newton (1643-1727), którego teoria powszechnej grawitacji była najwspanialszym potwierdzeniem układu Kopernika. Póź
niej nastąpiły dalsze nowe odkrycia astronomiczne, zwłaszcza odkrycie
przez Bessela (1838) i Struwego (1860) zjawiska paralaksy gwiazd, tego
samego, którego pozorny brak zmusił Tychona Brahego do szukania
jeszcze innego, pośredniego rozwiązania. Wreszcie w roku 1852 fizyk
francuski, Leon Foucault doświadczalnie przy pomocy wahadła zawieszonego pod kopułą paryskiego Fanteonu wykazał realność obrotu Ziemi dokoła osi.
Nie zabrakło również i polskich nazwisk wśród następców Kopernika.
Na tle gotyckich wież Gdańska i zielonkawych wód Bałtyku zajaśniało
nazwisko Jana Heweliusza, pilnego obserwatora zjawisk niebieskich, autora wielu wyczerpujących dzieł astronomicznych. Duży rozgłos zdobył
Stanisław Lubieniecki, upamiętniając się zebraniem w wielkim dziele
wszystkich dostępnych mu wiadomości o kometach, które i dziś jeszcze
stanowi cenne źródło. Wreszcie wymienić należy nazwisko Jana Śniadec
kiego, autora książki o Koperniku, założyciela i pierwszego dyrektQra
krakowskiego Obserwatorium Astronomicznego.
Na zakończenie niepodobna pominąć znanego astronoma krakowskiego, którego niektórzy nazywają drugim po Koperniku. Był nim Tadeusz
Banachiewicz, zmarły w 1954 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wiele zawdzięcza mu astronomia. M. in. wprowadził on znaczny postęp
do dziedziny obliczeń astronomicznych opracowując teorię nowych wzorów zwanych krakowianami. Obliczał orbity planet i komet, dał wreszcie podwaliny PQd nowe obserwatorium astronomiczne na Forcie Skała
w Krakowie, ochrzczone nazwiskiem Mikołaja Kopernika.
Daleka jest droga od jodłowego astrolabium do potężnych teleskopów,
przy pomocy których . dzisiejsi uczeni wdzierają się w głębie wszechświata. Daleka jest droga od zimnych, sklepionych sal gotyckiej Aka-
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demii Krakowskiej, w której studiował Kopernik, do słonecznych, nowoczesnych laboratoriów którymi dysponują współcześni uczeni. W miarę
postępu techniki droga ta jest coraz szersza i jaśniejsza. Narasta dorobek pokoleń, zwiększa się suma doświadczeń, biblioteki pęcznieją tysią
cami dzieł i zdjęć fotograficznych nieba; w gwiaździsty firmament ustawicznie wdzierają się spojrzenia narzędzi będących szczytem precyzji
i doskonałości technicznej.
Zmieniły się narzędzia, wydoskonaliły się metody badań, ale jedno pozostało niezmienione: zasada, którą sprecyzował pewien skromny i nieśmiały człowiek, syn ziemi polskiej i wychowanek naszej, krakowskiej
uczelni - Nicolaus Copernicus Thoruniensis.

OPERACJA 1001 -

FROMBORK

Dynamiczny rozwój harcerstwa w szkolnictwie zawodowym, duży
wZII"OOt ilości drużyn i szczepów harcerskich notowany w okresie 19641966, wzrost poziomu ich pracy wychowawczej, wytworzył potrzebę zorganizowania akcji o dużej randze spolecznej, akcji specjalnie adresowan~ do szkolnictwa zawodowego.
Z tej potrzeby zrodził się pomysł ,.Operacji 1001 - Frombork"- Harcerskiego Ruchu Młodzieży o Honorowe Obywatelstwo Fromborka miasta Mikołaja Kopernika, wielkiej akcji Związku Harcerstwa Folskiego,
w ramach której zespoły harcerzy - ucZliliów szkól zawodowych - mło
dych fachowców tysiąca specjalności, uczestniczą w odbudowie i rozbudowie miasta.
Tak pomyślana akcja opiera się na czterech podstawowych przesłan
kach:
Po pierwsze: - stwarza sytuację wychowawczą, w której Związek
Harcerstwa Folskiego - organizacja młodzieżowa - potrzebuje swoich
członków. Fotrzebuje ich do realizacji wielkiego, trudnego i odpowiedzialnego zadania, które tylko oni mogą podjąć i zrealizować.
Oni - uczniowie szkół zawodowych, pon i eważ obok zapału i zaangażo
wania dysponują jeszcze specjalistyczną wiedzą i fachowymi umiejętno
ściami.
Z przesłanki

drugiej - wypływa kryptonim Operacji 1001. Akcja zaoficjalnie w roku 1967, to znaczy w 1001 roku istnienia Faństwa
Folskiego. 1001 - to symbol wkroczenia w nowe Tysiąclecie, tysiąclecie
Polski Ludowej, Folski Socjalistycznej. Zarazem to symbol nowego,
powstającego w nieprzerwanej więzi ze wszystkimi pozytywnymi, wartościowymi społecznie tradycjami minionych wieków; ze wszystkimi osią
gnięciami i dorobkiem dawnych pokoleń Folaków.
Klamrą łączącą stare z nowym jest nazwisko ,.patrona" Operacji Mikołaja Kopernika. Wielkiego uczonego, bojownika o polskość Warmii,
bieglego lekarza i inżyniera, dzielnego administratora, światlego humanisty.
Odbudowa i rozbudowa Fromborka - miasta, w którym wie11m Folak
żył, pracowal i gdzie zmarł, będzie najlepszym hołdem, jaki Związek
Harcerstwa Folskiego może mu złożyć w 1973 roku - w pięćsetlecie jego
urodzin.
Przesłanka trzecia Operacji 1001 Frombol1k, to swoisty test zaangażowanych ideowo postaw maodzieży. W ,.Operacji" nie wysta,r czy mówić
o zaangażowaniu, w ,.Operacji" trzeba pracować. Zaangażowanie przeczęła się
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Harcerze budują strażnicę przeciwpożarową we Fromborku (maj 1967 r .). ze
zbiorów Gtownej Kwatery ZHP

licza się tutaj na osobiście przez młodego człowieka podejmowaną decyzję o poświęceniu sprawie, w imię której wzywa go jego organizacja,
swojego Wypoczynku, swego wysiłku, pracy, wiedzy i umiejętności.
Zarazem "Operacja 1001 - Frombork" jest praktyczną lekcją budowy socjalizmu, tego samego socjalizmu, który na ogół kojarzy się
z wielkimi budowami: "Petrochemią", "OZOS-tem", "Azotami", a który
we Fromborku obywa się bez wielkich słów.
Bo dla mieszkańców maleńkiego, w 80°/ o zniszczonego miasteczka,
położonego nad Zalewem Wiślanym, budowa socjalizmu rozumiana
w kategoriach codziennego życia, to nowe domy mieszkalne, wodociągi
i kanalizacja, nowa szkoła, sklepy, piekarnia, apteka, poczta, maleńki
zakład pracy, nowe nawierzchnie ulic i zagospodarowany park miejski.
A w tych wielkich - na miarę Fromborka budowach - mogą uczestniczyć harcerze.
Do ich obowiązków nie należy zresztą tylko wykonawstwo. Poprzez
Harcerską Radę Rozwoju Fromborka - młodzieżowy parlament akcji uczestniczą oni także w planowaniu i programowaniu akcji. Spotykają
się z władzami, w codziennym kontakcie zapoznają się z mechanizmami
działania władzy ludowej i komórki społecznej, mają okazję na własne
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oczy zobaczyć, rozstrzygniQcia i:u problemów wymaga realizacja planu
odbudowy i rozbudowy miasta.
Przesłanka czwarta jest prZJeslanką ekonomiczną. Opiera się na fakcie
istniejącego w
województwie olsztyńskim niedoboru siły roboczej,
zwłaszcza fachowców. Ten deficyt łagodzi w części "Operacja 1001 Frombork", w ramach której zespoły harcerskie, pod kierownictwem
instruktorów praktycznej nauki zawodu, świadczą podwykonawstwo
w ramach działalności przedsiębiorstw realizujących plan odbudowy
i rozbudowy miasta.
Wyróżniającym się w pracach na rzecz Operacji 1001 Frombork
harcerzom, którzy wykonali co najmniej trzy zadania na rzecz miasta,
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Fromborku nadaje, na wniosek Sztabu Operacji 1001 - Frombork, Honorowe Obywatelstwo Fromborka.
Również wyróżniające się zespoły mogą uzyskać ten tytuł zespołowo .

*

*

*

Operacja 1001 - Frombork nie ogranicza się wyłącznie do prac
w mieście, choć one stanowią jej podstawowy element. Harcerze pracują we Fromborku od kwietnia do października (w miesiącach pozawakacyjnych w ramach praktyk szkolnych), oczywiście największe nasilenie uzyskuje akcja w lipcu i sierpniu, kiedy w mieście Kopernika
przebywa w sumie około czterech tysięcy harcerzy.
Oczywiście program zajęć produkcyjnych nie wypełnia całego turnusu. "Operacja" jest przede wszystkim ciekawą akcją harcerską, a zatem oprócz pracy jest czas na program harcerski, zdobywanie stopni
i sprawności, praktyczną naukę norm harcerskiego życia, jest czas na
kursy specjalnościowe, żeglarskie, łącznościowe, motorowe, tańca towarzyskiego, modelarskie itp., jest czas na Studium Wiedzy o Warmii i Mazurach i Mikołaju Koperniku, na zdobywanie odznaki Warmińsko
-Mazurskiej Chor ą gwi ZHP im. Grunwaldu, jest czas na spotkania z polskim filmem i "ciekawymi ludźmi" czas na prelekcje, wykłady i gawędy,
wreszcie czas na wycieczki, gry polowe, rozgrywki sportowe i... zajęcia
własne.

Zarazem w akcji we Fromborku uczestniczą nie tylko zespoły, mogące
czyn produkcyjny. W "Operacji" na tych samych
harcerze ze szkół łączności , służby zdrowia, szkół
gastronomicznych itp., którzy swą działalnością zapewniają sprawne
funkcjonowanie mechanizmów akcji.
W sumie w ciągu roku przewija się przez Frombork około 4 tysięcy
harcerzy, w porównaniu ze 130 tysiącami harcerzy w szkolach zawodowych wszystkich typów - liczba niewielka. Dlatego wszystkim harcerwrn - uczniom smól zawodowych - proponujemy ud:zJial w "Operacji
1001 - Frombork" poprzez praee dla Fromborka, wykonywane w swoich
warsztatach szkolnych, a następnie przekazywane miastu. Tą drogą szkoła i dom dziecka we Fromborku zyskały już sporo wyposażenia wykonanego rękami harcerzy.
Zespół techniczny Sztabu Operacji oblicza ilość propozycji do wykonania dla miasta w okresie najbliższych pięciu lat na około 15 tysięcy.
Nie ma obawy, że dla kogoś zabraknie pracy.
Tą drogą mogą włączyć się do "Operacji" szkoły o specyficznych
specjalnościach : artystycznych dekoracji miasta, odzieżowych świadczyć efektywny
prawach uczestniczą
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ochraniacze do Muzeum Kopernika, czy wreszcie poligraficznych - wydawanie biuletynu "Operacja 1001 - Frombork".
Oprócz prac produkcyjnych dla miasta, w "Operacji 1001 - Frombork" można uczestniczyć poprzez organizowanie zajęć o charakterze
kulturalno-oświatowym, związanych z hasłem "Kopernik". Mogą to być
sesje naukowe, quizy o Koperniku, olimpiady astronomiczne. Ta płasz
czyzna "Operacji" adresowana jest przede wszystkim do młodzieży szkół
ogólnokształcących i młodzieżowych kręgów instruktorskich.
"Operację 1001 Frombork" wspiera cały Związek Harcerstwa Folskiego kampanią "Kopernik dla Fromborka", w ramach której wszystkie
drużyny harcerskie i zuchowe wypracowywują "Koperniki" dziesię
ciozłotówki na fundusz Operacji. Ogólnozwiązkowy plebiscyt rozstrzygnie, jaki materialny dar ZHP dla Formbarka zostanie z tych pieniędzy
ufundowany.
A zatem możliwości udziału w "Operacji 1001 - Frombork" jest sporo. A jakie są jej dotychczasowe efekty? Po akcji pilotażowej, organizowanej w roku 1966, rok 1967 był pierwszym rokiem trwania akcji.
Realizując plan odbudowy i rozbudowy Fromborka, w ramach wynikających z niego prac wstępnych i przygotowawczych zespoły harcerskie
zorganizowane w drużynach ze wszystkich chorągwi ZHP, reprezentujące szkoły zawodowe i przyzakładowe: Centralnego Związku Spół
dzielczości Pracy, Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych, Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Ministerstwa Komunikacji, Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Ministerstwa
Łączności, Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa
Przemysłu Chemicznego, Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Centrali Rolniczej "Samopomoc Chłop
ska", licząc w sumie 3.842 harcerzy i instruktorów, w okresie od
16 kwietnia do 14 października 1967 roku, wykonały prace wartości
około 750 tysięcy złotych, z czego ponad 400 tysięcy wynosi wartość robocizny.
Oprócz tego drużyny harcerskie w całym kraju wykonały w swoich
warsztatach szkolnych ponad 200 urządzeń i instalacji dla Fromborka,
głównie z zakresu wyposażenia szkoły i domu dziecka.
W:szystkie drużyny harcerskie i zuchowe w ramach kampanii "Koperniki dla Fromborka" wypraco·wały ponad pół miliona zł na harcerski
fundusz fromborski.
Uczestnicy "Operacji 1001 - Frombork" - rok 1967, w ramach z ajęć
pozaprodukcyjnych wysłuchali przeszło 320 wykładów i pogadanek,
uczestniczyli w ponad 55 spotkaniach, 35 wycieczkach i 25 imprezach
centralnych. Zdobyli ponad 1.200 Młodzieżowych Odznak Sprawności
Obronnej (W tym przeszło 170 złotych), 70 medali Obozowy ch Igrzysk
Sportowych, ponad 2.500 odznak Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP
im. Grunwaldu oraz z górą 200 innych odznak, kart i uprawnień.
19 uczestników "Operacji" wyjechało z Fromborka jako jego Honorowi
Obywatele.
Zespół Technikum Foligraficznego w
Warszawie, jako pierwszy
w kraju uzyskał zbiorowo tytuł Honorowego Obywatela Fromborka.
Tak z racji założeń akcji, jak i z racji wielkiego zaangażowania podstawowa część prac przypada w udziale harcerzom ze szkół budowlarnych. Uczestniczą oni w realizacji fromborskich inwestycji i procent
ich robót będzie wzrastał w dalszych latach akcji (w 1967 r. wynosił
około 601l/o całości prac Operacji).
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W roku 1968, przy planowanej akcji w rozmiarach roku 1967, planowany przerób przekracza 3 miliony złotych.
Program prac na 1968 rok ułożono na podstawie planów opracowanych przez odpowiednie instytucje terenowe. W programie podano inwestorów i głównych wykonawców - przedsiębiorstwa, które wykonywać będą na zlecenie inwestorów roboty budowlane i inne i z którymi
współpracować będą zespoły harcerskie z odpowiednich Rad Resortowych i Komend Chorągwi ZHP.
Podstawą do wykonywania przez zespoły harcerskie prac na rzecz
miasta we współpracy z przedsiębiorstwami budowlanymi będą umowy
pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami a Sztabem Operacji.
Umowy określać będą charakter prac wykonywanych przez harcerzy,
obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania frontu prac, zabezpieczenia niezbędnych materiałów i narzędzi oraz fachowego kierownictwa, przewidywany harmonogram prac oraz sposób rejestrowania
ilości wykonanych prac i oceny ich jakości. W określaniu ilości wykonanych prac i ich jakości uczestniczyć będą przedstawiciele pracują
cych zespołów.
W przypadku prac wykonywanych systemem gospodarczym podstawą do ich wykonania będą umowy o wy~onanie czynu społecznego, zawierane przez Prezydium MRN we Fromporku i Sztab Operacji.
Zespoły przyjeżdżające do Fromborka wykonują prace przydzielone
im w wezwaniu, zgodnie z obowiązującym i podanym na miejscu do
wiadomości harmonogramem robót. W opracowywaniu harmonogramu
ucze-stniczyć będą przedstawiciele komend zgrupowań. Prace we Fromborku wykonywane będą przy założeniu, że połowa czasu pobytu zespołu
we Fromborku będzie przeznaczona na prace produkcyjne, a druga na
zajęcia harcerskie i że dzień pracy liczyć będzie 6 godz. Harcerze uczniowie szkół budowlanych Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych i szkół leśnych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego odbywają we Fromborku normalną praktykę budowlaną i leśną i odnoszą się do nich wszystkie przepisy dotyczące tych
praktyk.
Zespoły harcerskie pracują na wyznaczonych w harmonogramie odcinkach prac pod bezpośrednim kierownictwem pełnoletnich instruktorów harcerskich, delegowanych przez komendy zgrupowań oraz pod
kierownictwem fachowym sprawowanym przez oddelegowanych pracowników przedsiębiorstwa, z którym współpracuje zgrupowanie. Delegowani przez komendy zgrupowań instruktorzy ponoszą odpowiedzialność
za całokształt spraw wychowawczych oraz za przestrzeganie przez zespół
przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, delegowani pracownicy
przedsiębiorstwa odpowiadają za stworzenie odpowiednich warunków
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za prawidłowość prncesu technologicznego wykonywanych prac.
Każdy uczes.t nik obozu we Fromborku musi przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp. Przeszkolenie organizują komendy zgrupowań
we współpracy z przedsiębiorstwami i Sztabem Operacji. Dla kontroli
przestrzegania przez zespoły przepisów w zakresie bhp, jak również
zabezpieczenia im odpowiednich warunków pracy, powołany będzie zespół inspektorów bhp.
Zespoły budowlane współdziałające z Orneckim Przedsiębiorstwem
Budowlanym i Powiatowym Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym w Braniewie pracować będą przy budowie dwóch budynków miesz-
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kalnych, odbudowie kanonii św. Ludwika przeznaczonej na budynek
mieszkalny, przy budowie piekarni, szklarni i budynków gospodarczych
oraz wykańczać będą remizę straży pożarnej. Zespoły ze szkół górniczych pracować będą przy zakładaniu zieleńców i placu zabaw dziecię
-cych. Zespoły ze szkół chemicznych zaangażowane będą do prac przy
budowie dróg. Zespoły harcerskie z innych szkół resortowych pracować
będą głównie przy zakładaniu kanalizacji i wodociągów kluczowej
dla miasta inwestycji. Zespoły ze szkół leśnych, które zaczęły swą pracę już 28 marca, pracują przy konserwacji zieleni miejskiej. Jedno ze
zgrupowań współpracować będzie z archeologami olsztyńskimi prowadzącymi badania na terenie położonego obok Fromborka grodziska staropruskiego Bogdany. Uczniowie szkół Centralnego Związku Spółdziel
czości Pracy poprowadzą punkty usługowe fryzjerski, krawiecki,
ślusarski, fotograficzny.
Jest to obszerny i niełatwy program, liczymy jednak na jego pełną
realizację.

Jak zawsze połowę czasu zajmie program harcerski, kulturalnosportowy, turystyczny i rekreacyjny.
elementem programu oświatowego będą pokazy nieba i prelekcje na tematy astronomiczne przeprowadzane przez ekipy Folskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Rangę i wagę akcji oraz jej wychowawcze efekty doceniają władze
centralne, wojewódzkie - olsztyńskie, powiatowe - braniewskie i miejskie - fromborskie.
Wyrazem wysokiej oceny Operacji jest konkretna pomoc, jakiej w jej
realizacji udzielają przedstawiciele tych władz. Towarzyszy jej również
uznanie i poparcie Dyrektorów Szkół Zawodowych, widzących w niej
element wychowania obywatelskiego, więzi z zawodem i dumy z przynależności do niego, okazję do kształtowania czynem ideowo zaangażo
wanych postaw młodzieży.
oświatowy,
Ważnym

Mgr IRENEUSZ SEKUŁA HM
SZEF SZTABU OPERACJI 1001 - Frombork

PORADNIK OBSERWATORA
Astronomia na co

dzień

Astronomia - nauka o ciałach niebieskich, której zadaniem i celem
jest opisanie budowy Wszechświata, opiera się na obserwacjach, które
z reguły wykonywane są w porze nocnej. Skąd więc astronomia na "co
dzień"? A jednak tak, astronomię można uprawiać i w dzień.
Przede wszystkim - obserwacje Słońca. Słońce jest przecież dla nas
mieszkańców Ziemi jednym z ciał niebieskich, a porę doby, w czasie
której jest ono widoczne, nazywamy dniem. Ale nie wszystko co dzieje
się na Słońcu może być obserwowane "co dzień" . I tak zaćmienia obserwowane mogą być w danym miejscu raz na kilka lat, a niektóre ciekawe
twory słoneczne, jak np. protuberancje, wymagają użycia specjalnych
przyrządów, a więc nie dla każdego są dostępne. Jedynie plamy na Słoń
cu mogą być obserwowane stale i to przy użyciu prymitywnych urzą
dzeń: małej lunetki lub lornetki, oczywiście z ciemnym szkłem przed
obiektywem. Nieraz widoczne są one i "gołym okiem", naturalnie przez
-zakopcone szkło.
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Obserwacje te mogą być dokonywane przez każdego. Mają one wartość naukową jeżeli prowadzić je systematycznie i w sposób zorganizowany. Kto chce stać się "słonecznikiem" może przystąpić do Sekcji Obs erwacji Słońca PTMA. Wyniki publikujemy raz do roku w "Uranii"
(właśnie w najbliższym numerze!). Wszelkie informacje za pośred
nictwem naszej Redakcji.
Astronomią "na co dzień" zajmują się również geodeci i kartografowie przy pomiarach mających na celu m . in. sporządzanie dokładnych
map. Ogromne usługi oddaje astronomia w nawigacji, czyli w sztuce
prowadzenia statków morskich i powietrznych oraz wyznaczania pozycji
(współrzędn y ch geograficznych) statku. Obserwacje polegają na dokład
nym pomiarze kąta między kierunkiem na obserwowane ciało niebieskie
(może to być Słońce, Księżyc lub gwiazda) a płaszczyzną ho-ryzontu jest to tzw. wysokość gwiazdy, albo kąta między ciałem niebieskim i południkiem tzw. azymut. Do tego potrzebne są już skompliko-wane
i precyzyjne przyrządy, i duża umiejętność obserwacji, posługiwania się
pomocniczymi tablicami i obliczania wyników.
Istnieją jednak metody wyznaczania astronomicznych kierunków
środkami prymitywnymi, oczywiście z mniejszą, ale wystarczającą do
niektórych celów dokładnością . Stoso-wane one były na bezbrzeżnych pustyniach Afryki i Azji przez koczujące plemiona już w starożytności,
metody te udoskonalili następnie Arabowie. Dla wyznawców Mahometa
metody te miały szczególne znaczenie: w czasie modlitwy należy mieć
twarz zwróconą w kierunku świętego dla każdego mahometanina miasta - Mekki. Dla wyznaczania kierunków służył przemyślny przy rząd
zwany astrolabium, składający się z kilku mosiężnych kół z podziałką
w stopniach. Astrolabium było jednocześnie zegarem słonecznym i przyrządem do pomiaru kątów. Przyrządu tego nie mo·żna nazwać oczywiście
prymitywnym.
Najprymitywniejszym przyrządem do wyznaczenia kierunku północy
jest zwykły patyk. Należy wbić go w ziemię pionowo i obserwować przez
pewien czas około południa długość cienia naznaczonego na ziemi promieniami Słońca . Cień jest najkrótszy w samo południe ponieważ wtedy
Słońce góruje (astronomowie mówią: kulminuje), czyli zajmuje najwyż
sze położenie na niebie południowym, a cień wskazuje kierunek północy.
Metodę taką sto-sowali Egipcjanie przy budowie piramid, które były bardzo dokładnie orientowane względem stron świata.
Współczesna technika daje nam znakomity środek wyznaczania kierunku północy w postaci kompasu czyli busoli oraz zegarka. Pierwszy,
choć najdokładniejszy i wygodny w użyciu, nie zawsze jest pod ręką,
natomiast drugi - zegarek ma prawie każdy, nie tyle może "pod" ile
"na ręku". Może do tego celu służyć również zegarek kieszonkowy lub
budzik. Od zwykłego patyka jest znacznie wygodniejszy ponieważ nie
wymaga oczekiwania pory południowej. Może być użyty o każdej porze,
przy czym - warto o tym wiedzieć - dokładność wyznaczania kierunku
północy jest z rana i pod wieczór większa niż w samo południe.
Aby wyznaczyć kierunek północy należy zegarek trzymać w położeniu
poziomym tarczą do góry, skierować wskazówkę godzinową w kierunku
przeciwnym niż Słońce i tak manewrować zegarkiem, aby cień wypadł
dokładnie pod wskazówką. Następnie, nie zmieniając położenia zegarka,
podzielić kąt zawarty między wskazówką godzinową i prostą poprowadzoną ze środka tarczy (czyli osi wskazówki) do oznaczenia "12" na pół. Utworzona w ten sposób linia wyznaczy kierunek NS (północ - południe) .
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Dlaczego dzielimy ten kąt na połowę? Otóż w ciągu doby wskazówka
godzinowa obiega tarczę dwukrotnie, podczas gdy Słońce wykonuje
w tym czasie jeden obrót (pozornie!, pamiętajmy o Koperniku) dokoła
Ziemi.
Wskazówka minutowa, podobnie jak i sekundowa, nie mają w tej
metodzie żadnego zastosowania. Niektórzy radzą, aby podczas "manewrowania" zegarkiem kierować wskazówkę godzinową ku Słońcu,
a nie w kierunku przeciwnym. Nie zalecamy tego jednak, a to dlatego,
że niekiedy - zwłaszcza gdy Słońce stoi nisko cień jest wtedy "krótszy" od samej wskazówki i trudno go pod wskazówką dostrzec. Przeciwnie, w zalecanym przez nas przypadku, cień jak gdyby "przedłuża"
wskazówkę, dzięki czemu zyskujemy na dokładności.
Metodzie tej nie należy jednak zbytnio ufać, gdyż obarczona jest kilkoma błędami, może służyć jedynie dla orientacji z grubsza. Głównym
źródłem błędu jest fakt, że w opisanej metodzie tarcza leży poziomo·,
natomiast Słońce obiega sferę niebieską wzdłuż ekliptyki, to jest płasz
czyzny nachylonej względem poziomu pod różnym kątem zależnie od
pory roku. Słońce zakreśla na ekliptyce w ciągu godziny luk dokładnie
równy 15 stopni, natomiast odwzorowanie ruchu Słońca na płaszczyźnie
poziomej przebiega inaczej, kąty zakreślone przez cień nie są równe
15 stopniom. Należałoby raczej utrzymywać zegarek w położeniu nie poziomym, lecz w płaszczyźnie ekliptyki, co wymaga dodatkowych zabiegów na tyle skomplikowanych, że się po prostu nie opłacają.
Drugie źródło błędów tkwi w tym, że przyjęliśmy niezgodnie z rzeczywistością, iż Słońce kulminuje (zajmuje najwyższe położenie w południku) o godzinie dwunastej. Zegary nasze wskazują czas środkowo
europejski, odniesiony do południka odległego o 15° od południka "zerowego" w Greenwich. Południk ten przebiega mniej więcej wdzłuż naszej
zachodniej państwowej granicy (przez Zgorzelec), miejscowości nad
wschodnimi rubieżami naszego kraju oddalone są od niego o 9° czyli
o 36 minut (Warszawa o 24 minuty). Co -gorzej, ruchy Słońca mierzymy
według czasu "prawdziwego" podczas gdy nasze zegary odmierzają czas
"średni". Nie będziemy na tym miejscu wyjaśniali różnicy między tymi
dwiema rachubami czasu, zaznaczyć jednak należy, że powodują one
niezgodność między czasem średnim (wskazywanym przez współczesne
zegary) a czasem prawdziwym (wskazywanym jedynie przez zegary sło
neczne) dochodzące do 16 minut. Różnice te, zwane "równaniem czasu"
podawane są w kalendarzach astronomicznych.
Wymienione źródła błędów powodują, że metoda "zegarkowa" wyznaczania kierunku stron świata obarczona jest błędem dochodzącym
w niekorzystnych przypadkach do kilku stopni. Największe błędy popełniamy latem w godzinach południowych, gdy Słońce znajduje się wysoko nad horyzontem.
Kto chce wyznaczyć kierunek północy na drodze astronomicznej dokładniej, choć również prymitywnymi środkami, musi posłużyć się
gwiazdą Polarną. Trzeba jednak pamiętać, że i ona nie wskazuje dokładnie północy. Jest ona oddalona od bieguna o prawie 1° (odpowiada
to odległości równej dwom tarczom Księżyca) i w ciągu doby zatacza
okrąg dokoła środka określającego biegun północny. Fosługując się Polatną możemy zatem określić kierunki stron świata z dokładnością l 0
metodą "prymitywną". Oczywiście astronomowie i geodeci potrafią posłużyć się gwiazdą Polarną dla wyznaczenia kierunków z dokładnością
poniżej l sekundy, ale to już nie jest "astronomią na codzień".
LUDWIK ZAJDLER
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znaleźć fazę Księżyca

Fazy K s i ężyca mierzyć b ęd ziem y w dniach poczynając od nowiu (zer owy d zień) : 7 dzień -pierwsza kwadra, 15 dzień- pełnia , 22 dzień trzecia k w adra. Oba niżej podane sposoby obliczania fazy Księżyca
dla określonego dnia dają w ynik mniej więcej z dokładnością do jednego dnia. Jak należy pos ługiwać się obiema metodami pokażemy
na konkretn ym przy kładzie : znaleźć fazę K s ięży ca w dniu 10 czerwca
1968 r oku.
Tabela

Fazy Księżyca w zerowym dniu ka.żdego miesiąca. w okresie 1961-1990
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Sposób I
l. Podzielić liczbę określającą rok danej daty (1968) przez 19 i res ztę

z tego dzielenia pomnożyć przez 11 . .
. . . . . 121
2. Do wyniku działań w punkcie l. dodać część całkowitą wyniku dzielenia przez 3 liczby określające stulecie danej daty (19)
121 + 6 = 127
3. Do wyniku działań w punkcie 2. dodać część całkowitą wyniku dzielenia przez 4 liczby określającej stulecie danej daty (19)
127+4 = 131
.
.
.
131 + 8 = 139
4. Do wyniku działań w punkcie 3. dodać 8 .
5. Od wyniku działań w punkcie 4. odjąć liczbę stuleci (19) 139- 19 = 120
6. Do wyniku działań w punkcie 5. dodać liczbę określającą miesiąc
danej daty (4) przyjmując marzec jako pierwszy miesiąc roku, a styczeń i luty jako odpowiednio jedenasty i dwunasty miesiąc roku
poprzedniego
120+4 = 124
7. Do wyniku działań w punkcie 6. dodać liczbę dni danej daty
(lO) .

.

124 + 10

=

134

8. Od w y niku działań w punkcie 7. odjąć największą całkowitą wielokrotno ść liczby 30 mniejszą od odjemnej (120)
. 134-120 = 14
Wynik działań w punkcie 8. wskazuje na fazę Księżyca według miar y
podanej na początku . W naszym przykładzie Księżyc zbliża się do
pełni, co jak łatwo będzie sprawdzić najpierw w Kalendarzyku Astronomicznym na końcu numeru, a następnie w rzeczywistości, jest zgodne
z prawdą .
Sposób II

Do liczby znalezionej w tabeli odpowiednio dla roku i miesiąca danej
daty (1968, czerwiec) czyli w naszym przykładzie do 4 należy dodać liczbę
dni tej daty (lO) : 4 + lO = 14. Natychmiast uzyskujemy wynik taki sam
jak postępując sposobem I, czyli stwierdzamy, że w dniu 10 czerwca
1968 roku Księżyc jest niemal w pełni.
KRZYSZTOF
Księżycowe złudzenie

ZlOŁKOWSKI

optyczne

Niejednego z nas dziwił zapewne fakt, że tarcza Księżyca znajdują
cego się nisko nad horyzontem (wschodzącego lub zachodzącego) wydaje
się znacznie większa niż wtedy gdy jest wysoko na niebie. By przekonać
si ę , że jest to tylko złudzenie rzeczywiste rozmiary tarczy Księżyca
w zasadzie nie zależą od jego położenia na niebie - wykonajmy nastę
pujący eksperyment: popatrzmy na Księżyc znajdujący się nisko nad
horyzontem przez dostatecznie długą rurę (zwiniętą np. z kartonu). Jeśli
w polu widzenia rury prócz tarczy Księżyca nie będzie widać nic więcej
wtedy wyraźnie zauważymy, że rozmiary tarczy Księżyca wyraźnie zmalały w porównaniu z rozmiarami tarczy oglądanej bez użycia rury. Co
więcej, tarcza Księżyca oglądana przez rurę jest taka sama jak obserwowanego bez niej wysoko na niebie. Jak wytłumaczyć to niewątpliwe,
w świetle wykonanego doświadczenia, złudzenie optyczne?
Spójrzmy na rysunek. Mimo, iż oba czarne krążki mają jednakowe
średnice, górny wydaje się znacznie większy od dolnego. Dzieje się tak
ponieważ na całym rysunku tylko do tych krążków nie zastosowano zasad skrótu perspektywicznego tak sugestywnie przedstawionego maleniem czarnych trójkątów przy zbliżaniu się ich do linii obrazującej horyzo~t oraz zbieganiem się wszystkich linii w jednym punkce na hary-.
zonc1e.
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Podobnie sprawa przedstawia się z księżycowym złudzeniem optycznym. Na Ziemi wszystkie bez wyjątku przedmioty przy oddalaniu się od
obserwatora pozornie wydają się coraz mniejsze, a ściślej mówiąc widzimy je pod coraz mniejszym kątem. Nie stosuje się to do Księżyca .

który jest oddalony od Ziemi niemal 400 tysięcy kilometrów gdyż przy
tak wielkich odległościach różnica oddalenia kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kilometrów nie jest oczywiście zauważal
na w rozmiarach widocznej tarczy Księżyca. Ponieważ jednak obserwując Księżyc nisko nad horyzontem z konieczności widzimy jednocześnie pozornie zmniejszone dalekie przedmioty ziemskie (drzewa, domy itp.) stąd złudzenie powiększenia tarczy Księżyca.
Warto dodać, że analogiczne zjawisko można zaobserwować w przypadku Słońca lub gwiazdozbiorów.
Jako zagadkę pozostawiam natomiast Czytelnikowi próbę uzasadnienia dlaczego złudzenie powiększenia tarczy Księżyca znajdującego się
blisko horyzontu znika gdy patrzymy na niego przez rurkę o czym mówiliśmy na początku.
KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI

KRONIKA PTMA
Porozumienie
pomiędzy

Zarządem Głównym Folskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii i Główną Kwaterą Związku Harcerstwa Folskiego - Sztabem Operacji 1001 - Frombork w sprawie współpracy w zakresie przygotowań i udziału w obchodach 500-nej rocznicy urodzin Mikołaja Kopemika.
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Zarząd
Główny
Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
i Główna Kwatera Związku Harcerstwa Folskiego - Sztab Operacji
1001 - Frombork uznając konieczność skoordynowania poczynań w zakresie przygotowań do obchodów 500-nej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, przede wszystkim w ramach harcerskiej akcji "Operacja 1001 Frombork", postanawiają nawiązać współpracę według poniższych zasad:
l. PTMA dostarczy - zgodnie ze swymi możliwościami - materiałów informacyjnych i instruktażowych o Koperniku jako astronomie,
o historii astronami współczesnej i astronautyce, a także dotyczących
elementarnej wiedzy z astronomii - do wykorzystania w pracy programowej Operacji.
2. PTMA deklaruje gotowość opracowania nowych materiałów, zredagowanych specjalnie pod kątem potrzeb Operacji 1001 - Frombork.
3. PTMA zapewni - na podstawie odrębnych porozumień, uwzględ
niając każdorazowo swoje realne możliwości zabezpieczenie akcji letnich Operacji we Fromborku w zakresie pokazów nieba i prelekcji
o tematyce astronomicznej i astronautycznej.
4. Zarząd Główny PTMA i Sztab Operacji 1001 - Frombork poinformują się wzajemnie o swoich jednostkach terenowych w celu nawiąza
nia przez nie bezpośrednich kontaktów i współpracy.
5. Zarząd Główny PTMA i Sztab Operacji 1001 - Frombork zobowiązują się do zmobilizowania dostępnego sprzętu obserwacyjnego do
użytku, zwłaszcza w czasie akcji letnich Operacji we Fromborku, w celu popularyzacji astronomii wśród uczestników akcji.
6. Zarząd Główny PTMA rozważy możliwość akcesu Towarzystwa do
Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, przede wszystkim do Komitetu Honorowego Operacji 1001 - Frombork. Sztab Operacji 1001 - Frombork rozważy możliwość przystąpienia do Towarzystwa w charakterze członka
zbiorowego.
7. Sztab Operacji 1001 - Frombork deklaruje swoje poparcie dla
akcji Towarzystwa w zakresie budowy ludowych obserwatoriów astronomicznych i planetariów.
8. Sztab Operacji 1001 - Frombork zapewni pośrednictwo pomiędzy
PTMA i zasadniczymi szkołami zawodowymi w zakresie budowy przyrządów i modeli astronomicznych dla potrzeb operacji i PTMA.
9. Sztab Operacji 1001 - Frombork zapewni udział przedstawiciela
PTMA w powołanej przez siebie Radzie Naukowo-Technicznej Operacji.
10. Zarząd Główny PTMA i Sztab Operacji 1001 - Frombork będą
dokonywać co roku, w uzgodnionych terminach, wspólnej oceny współ
pracy.
11. Sprawy nieuregulowane niniejszym porozumieniem będą przedmiotem dodatkowych ustaleń .

za Sztab Operacji 1001 (-) hm. IRENEUSZ

Frombork:

SEKUŁA

Szef Sztabu ZHP
Operacji 1001 - Frombork

za

Zarząd Główny PTMA:
(-) Dr JOZEF SAŁABUN
Gł. PTMA
(-) MACIEJ MAZUR

Prezes Z.

Sekretarz Z.
Kraków, dnta 30 stycznta

1~68

r.

Gł.

PTMA
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KALENDARZYK HISTORYCZNY
Regiomontanus (1436-1476)

6 czerwca przypada rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych
astronomów epoki przedkopernikańskiej - Jobanna de Monte Regio,
czyli Jana z Królewskiej Góry, zwanego z łacińska Regiomontanus.
Właściwe jego nazwisko brzmiało Jobann Miiller a urodzony był w miasteczku K·o nigsberg w północnej Bawarii. Był uczniem nie mniej słyn
nego astronoma piętnastego stulecia Peurbacha, a nauczycielem, przyjacielem i protegowanym bogatego patrycjusza z Norymbergi, Bernarda
Walthera, również wybitnego astronoma.
Regiomontanus był autorem kilku prac teoretycznych, był tłumaczem
ptolemeuszowskiego Almagestu, ulepszył tzw. Tablice Alfonsyńskie,
pierwszy w ówczesnej Europie posługiwał się stworzoną przez Arabów
algebrą i trygonometrią .
Mikołaj Kopernik w pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Krakowskim nabył w księgarni Hallera "Tablice astronomiczne króla Alfonsa" oraz "Tablice dyrekcji i profekcji" ułożone przez Regiomontana,
które były obok innego dzieła tegoż autora - "Epytoma Joannis de
Monte Regio in Almagestum Ptolemaei" (Wyjątki z Almagestu Ptolemeusza) - głównym źródłem wiedzy o astronomii przez długie lata dla
Kopernika i z którymi nie rozstawał się on aź do śmierci.
Jobann Fabricius (1587-1615)

W czerwcu 1611 r. ukazała się w Wittenberdze rozprawa pod tytułem
Narratio de maculis in sole observatis (Opowiadanie o obserwowanych
plamach na Słońcu), której autorem był młody astronom Jahann Gołd
schmidt (z łacińska Fabricius), syn znanego astronoma Davida Fabriciusa, który odkrył pierwszą gwiazdę zmienną - Mirę Ceti ("Cudowna"
Wieloryba).
We wspomnianej rozprawie Jobann Fabricius donosi, źe obserwował
przez szereg dni w końcu grudnia 1610 r. kilka plam na powierzchni
Słońca za pomocą lunety. Obserwując przesuwanie się tych plam w kierunku od wschodu ku zachodowi, Fabricius doszedł do wniosku, źe
Słońce obraca się dokoła osi.
Fabricius nie był jedynym astronomem, którzy po wynalazku lunety
w pierwszym dziesiątku lat XVII stulecia stwierdzili istnienie ciemniejszych tworów na jasnej powierzchni Słońca. Za pierwszego odkrywcę
uważa się Galileusza, który plamy obserwował już latem 1610 r., ale
Fabricius wyprzedził go przez wcześniejsze opublikowanie obserwacji;
Galileusz swoje obserwacje Słońca opublikował w roku 1613.
Na temat odkrytych plam krążyło w owych czasach wiele teorii.
Jedni twierdzili, że są to chmury, inni przeciwnie, źe są to "dziury"
w chmurach, poprzez które widać ciemną powierzchnię Słońca, na której być nawet może - żyją ludzie. Część astronomów twierdziła, źe
żadnych plam na Słońcu nie ma: Słońce, symbol czystości, nie może
mieć "plam", a to, co zaobserwowano, to mogą być jedynie jakieś małe
ciała niebieskie, które okrążają Słońce i są widoczne z Ziemi wtedy, gdy
prze c hodzą przed Słońcem ...
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Proces Galileusza
Proces Galileusza przed trybunałem inkwizycyjnym w Rzymie roz12 kwietnia 1633 r. i trwał do 22 czerwca. Galileusz był w tym
czasie czterokrotnie przesłuchiwany. Ostatnie przesłuchanie miało miejsce 21 czerwca, podczas którego - być może przy zastosowaniu tortur - siedemdziesięcioletni propagator teorii Kopernika załamał się
i "przyznał" do głoszenia herezji.
W. dniu 22 czerwca 1633 r. ogłoszono wyrok. Galileusza zmuszono do
wysłuchania go na klęczkach, odzianego w szaty pokutne.
Pod dyktando Galileusz złożył przysięgę, oświadczając, że "został
uznany za winnego, ponieważ twierdził i wierzył, że nieruchome Słońce
jest środkiem świata, dokoła którego porusza się Ziemia". W czasach
późniejszych ukuto legendę, że Galileusz po złożeniu przysięgi dodał:
"a jednak porusza się!" (po włosku: eppur si muove!).
Sąd inkwizycyjny skazał Galileusza na więzienie, jednakże ze
względu na wiek kara ta została mu darowana. Jednak do dnia
24 czerwca 1633 r. Galileusz przebywał w pałacu świętej Inkwizycji
w dominikańskim klasztorze Santa Maria sopra Minerva, skąd przeniesiono go do Villa Medici pod Rzymem, W początkach lipca Galileusz
znalazł się w Sienie w domu swego przyjaciela arcybiskupa Ascanio
Piccolomini, gdzie przebywał do końca roku, by wrócić do swego domu
w Arcetri koło Florencji.
począł się

LUDWII{ ZAJDLER

Z KORESPONDENCJI
Jeszcze

słów

kilka o grobie Kopernika

Stanisława Krzywobłockiego, c~łonka Oddziału PTMA w Gdyotrzymaliśmy list, który podajemy z drobnymi skrótami:
Nasz wielki Rodak żył i umarł w niesprzyjającej atmosferze. Podejrzewano go o herezję. Zapewne wielu duchow.nych unikało go, bojąc się

Od p.

ni,

konsekwencji (patrz H. Kersten "Kopernik i jego czasy" str. 480, PIW
1961). Należy przypuszczać, że z tego powodu ceremoniał pogrzebowy był
skromny. Możliwe nawet, że i '11lie całkiem zgodny z ówczesnym obyczajem rzymskim, jest prawdopodobne, że m. in. nie włożono do jego trumny olowilłlnej kapsuli, w której - zgodnie z tradycją - powinien się był
znajdować na ozdobnym pergaminie życiorys Zmarłego. Owczesne stare
rzymskokatolickie katedry miały trzy rodzaje grobów: krypty, groby komorowe i ziemne. M. Kopernik został pochowany w grobie rodzaju ziemnego, a ściślej piaskowego. Dotychczasowe poszukiwania miejsca
wiecznego spoczynku M. Kopennika nie dały wy.n ików. Ze względu na
bliski termin "Roku Kopernikowskiego" należy dokonać jeszcze jednego
wysiłku i jeszcze raz rozkopać posadzkę katedry fromborskiej. Badania
te należy przeprowadzić komisyjnie, kompleksowo, wszelkimi metodami
jakimi dysponuje współczesna nauka.
PowLnniśmy dolożyć wszelkich starań aby odnaleźć prochy Mikołaja
Kopernika, najpotężniejszego człowieka tysiąclecia, wielkiego twórcy
nauki, odnowiciela i reformatora astronomii. A jeżeli mimo wszystko
szczątki Kopernika nie zostaną odnalezione, pozostaje jedno wyjście: postawienie np. na Wawelu symbolicznego sarkofagu z urną z ziemią fromborską.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

CZERWIEC 1968

Krótkie i jasne noce czerwcowe nie są zbyt korzystne dla prowadzenia obserwacji astronomicznych. Na półkuli północnej właśnie w czerwcu przypada najdłuższy dzień, a tym samym i najkrótsza noc w ciągu
roku. W naszych szerokościach geograficznych Słońce w ciągu prawie
siedemnastu godzin przemierza sklepienie niebieskie ze wschodu na zachód, osiągając w południe wysokość około 60° ponad horyzontem, a nocą ukryte zaledwie 15° pod horyzontem rozjaśnia delikatną poświatą
czerwcowe niebo na skutek rozpraszania się promieni słonecznych w atmosferze ziemskiej. Dlatego też nie widać na niebie takiego mrowia
gwiazd jak zimą i nie błyszczą one tak pięknie.
Wieczorem chyli się już ku zachodowi gwiazdozbiór Lwa z jasną
gwiazdą Regulusem. Na lewo od niego (patrząc na południe) widać nad
horyzontem gwiazdozbiór Panny z jasną Spiką, zwaną inaczej Kłosem
Panny, ulubioną gwiazdą Mikołaja Kopernika. Wyżej, prawie nad głową,
widać Warkocz Bereniki, Psy Gończe, Wolarza z jasnym, czerwonym
Arkturem oraz Koronę Północną z Gemmą i Herkulesa. Nisko nad połud
niowym horyzontem widoczny jest gwiazdozbór Wagi oraz gwiazdozbiór
Skorpiona (nazywanego też Niedźwiadkiem) z czerwonym Antaresem. Nad
wschodnim horyzontem widać Lutnię z najjaśniejszą gwiazdą letniego
nieba - Wegą, a dalej Łabędzia i Orła. Nisko nad południowo-wschod
nim horyzontem widoczny jest też gwiazdozbiór Tarcza Sobieskiego.
'W! ciągu nocy Lutnia, Łabędź i Orzeł przesuwają się w kierunku zenitu . Trzy jasne gwiazdy: Wega w Lutni, Deneb w Łabędziu i Altair
w Orle tworzą charakterystyczny trójkąt. Pod koniec nocy widoczne są
nad wschodnim horyzontem gwiazdozbiory Wodnika, Pegaza i Andromedy
ze słynną mgławicą widoczną w dobrych warunkach nawet gołym okiem.
Księżyc widoczny jest prawie cały miesiąc, bo nów przypada
25 czerwca (noc świętojańska będzie więc ciemna, bezksiężycowa). Początkowo Księżyc widoczny jest wieczorem w postaci sierpa nad zachodnim horyzontem, 10 czerwca przypada pełnia, widoczny jest więc
całą noc, po 20-tym widoczny jest nad ranem w postaci sierpa, a w ostatnich dniach czerwca pojawia się znów jako sierp na wieczornym niebie.
Widoczność planet nie jest najlepsza. Wenus i Mars, najbliższe Ziemi
planety, są niewidoczne. Merkurego można próbować odnaleźć wieczorem nisko nad zachodnim horyzontem, ale musimy użyć do tego celu
lunety, bo gołym okiem chyba go w promieniach zachodzącego pod horyzont Słońca nie odnajdziemy.
Najlepiej widoczny jest wieczorem Jowisz. Odnajdziemy go łatwo
jako jasną gwiazdę w gwiazdozbiorze Lwa nad zachodnim horyzontem.
W lunecie dostrzeżemy wyraźnie tarczkę planety, co ją zdecydowanie
odróżni od gwiazdy; np. Regulus (znacznie słabszy od Jowisza, ale też
w gwiazdozbiorze Lwa) nawet przez najsilniejsze teleskopy będzie miał
wygląd ostrego, świeciącego punktu. Ale Jowisza warto obserwować
przez lunety jeszcze z innego powodu: dostrzeżemy wówczas jego cztery
najjaśniejsze księżyce odkryte przez Galileusza w 1610 roku. Księżyce
te noszą nazwy: I - Jo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Kallisto.
Odkrycie Galileusza posłużyło dla poparcia teorii Kopernika. Za pomocą lunety lub nawet przez dobrą lornetkę możemy obserwować nie tylko różne konfiguracje księżyców i ich ruch względem tarczy planety,
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ale także różne ciekawe zjawiska w ich układzie, jak: zakrycie księżyca
przez tarczę planety, przejście księżyca i jego cienia na tle tarczy planety, czy też końcową fazę zaćmienia księżyca, który ukryty w cieniu
Jowisza pojawi się nagle w pewnej odległości od brzegu tarczy. Momenty tych zjawisk podajemy dalej pod odpowiednimi datami.
Rankiem nad wschodnim horyzontem odnajdziemy Saturna. Przez lunetę dostrzeżemy tarczę planety oraz jej słynny pierścień.
Pozostałe planety widoczne są tylko przez lunety. Urana odnajdziemy na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny, Neptuna w gwiazdozbiorze Wagi, a Pluton widoczny jest wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa, ale
można go obserwować tylko przez wielkie teleskopy i to z reguły na
drodze fotograficznej . Jeśli będziemy jasność planet mierzyli tak, jak
się mierzy jasność gwiazd, to Uran jest 6 wielkości, Neptun 8, a Pluton 15! (Przypominamy, że jasne gwiazdy jak Wega, Arktur, Regulus są
gwiazdami około +l wielkości, a najsłabsze gwiazdy widoczne gołym
okiem są gwiazdami 6 wielkości).
Przez większe lunety możemy też obserwować wieczorem dwie planetoidy: Ceres w gwiazdozbiorze Panny i Pallas na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Warkocza Bereniki. Obie planetoidy należą do czterech najjaśniejszych i jednocześnie największych planetoid. Ceres została odkryta w ogóle jako pierwsza planetoida przez włoskiego astronoma Piazziego l stycznia 1801 r. Pallas, jako druga planetoida, została odkryta
przez niemieckiego astronoma Olbersa w 1802 r . Dwie dalsze, Junonę
i Westę odkryto kolejno w 1804 i 1807 r., a następne zaczęto odkrywać
dopier o w 1845 r. Planetoidy, drobne ciała niebieskie krążące wokół
Słońca, tworzą swego rodzaju pierścień położony pomiędzy orbitami
Marsa i Jowisza. Dziś zarejestrowanych jest już ponad 1600 planetoid,
a odkrywa się ciągle nowe.
Na niebie na pierwszy rzut oka nie można odróżnić planetoidy od
gwiazdy. Dopiero porównując rysunki okolicy nieba, w której przebywa planetoida, zrobione w ciągu kilku kolejnych nocy, odróżnimy
planetoidę po jej przesunięciu się na tle gwiazd; ruch ten jest jakby
odbiciem ruchu planetoidy wokół Słońca.
2dlOh Uran nieruchomy w rektascensji, zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd. O 22h4lm obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę planety. Księżyc ten skryje się za
lewym brzegiem tarczy, patrząc przez lunetę odwracającą. Wieczorem
obserwujemy też nasz ziemski Księżyc bliski pierwszej kwadry nad zachodnim horyzontem w pobliżu Jowisza. O 24h nastąpi złączenie Księ
życa z Jowiszem w odległości 3°.
5dlh Bliskie, lecz niewidoczne złączenie Urana z Księżycem. Zakrycie Urana przez tarczę Księżyca widoczne będzie na Atlantyku.
6d Dwie planety zmieniają kierunek swego pozornego ruchu wśród
gwiazd: o 5h Merkury nieruchomy w rektascensji, a o 14h Pluton.
10d4h Księżyc w bliskim złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie Antaresa przez tarczę Księżyca widoczne będzie w obydwu Amerykach
i w północnej Afryce.
12d3h Ceres nieruchoma w rektascensji. Gdybyśmy wykreślili drogę
Ceres wśród gwiazd obserwując ją przez kilka nocy, stwierdzilibyśmy
charakterystyczną pętlę.
13d Obserwujemy przejście

cienia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy
planety. Plamka cienia pojawia się o 2lh40m i wędruje po tarczy planety do zachodu Jowisza w Polsce.
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14d Tego wieczora księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy JoKsiężyc l rozpoczyna przejście o 2lh32m, a jego cień o 22h4lm.
1Bdl7h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem.
20d O 3h złączenie Saturna z Księżycem; rankiem nad wschodnim horyzontem odnajdziemy Saturna o 3° na południe od sierpa Księżyca.
O Uh W.enus w górnym złączeniu ze Słońcem. Wieczorem księżyc 3 Jowisza przechodzi na tle tarczy planety; początek przejścia o 2lh6m.
2ld9hl3m Słońce wstępuje w znak Raka (jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 90°); mamy początek lata astronomicznego na półkuli pół

wisza.

nocnej. Odbiciem ruchu Ziemi wokół Słońca jest ruch Słońca wśród
gwiazd na sklepieniu niebieskim. Droga tego pozornego ruchu Słońca
na niebie nosi nazwę ekliptyki. Ekliptyka przecina się z równikiem niebieskim w dwóch punktach, jednym z nich jest punkt równonocy wiosennej (płaszczyzna ekliptyki tworzy z płaszczyzną równika kąt około
23. 0 4). Jeszcze w starożytności podzielono ekliptykę na 12 równych czę
ści (począwszy od punktu równonocy wiosennej) zwanych znakami Zodiaku, które otrzymały nazwy pochodzące od nazw gwiazdozbiorów
związanych z ekliptyką. Ale na skutek zjawiska precesji punkt równonocy wiosennej zmienia swoje położenie wśród gwiazd, przesuwając się
w ciągu roku około 50 sekund łuku, a w związku z tym przesuwają się
także znaki Zodiaku. Zachowały one swoje nazwy od czasów Hipparcha
(II w. przed n .e.), ale do dziś przesunęły się już tak dalece, że np. znak
Raka leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt (punkt równonocy przesunął się
więc już o cały znak). Dla łatwiejszego zapamiętania kolejnych nazw
znaku Zodiaku (począwszy od punktu równonocy wiosennej, który leży
na granicy znaków Ryb i Barana), przedrukowujemy niżej wierszyk
zamieszczony w marcowym numerze "Uranii" z 1964 roku:
Barana, Byka. i Bliźnięta
każda z nas łatwo zapamięta;
w pobliżu Raka. Lew jaśnieje,
a obok Pa.nna. promienieje;
Waga, Niedźwiadek, Strzelec żwawy
Koziorożec bez
mkną po niebie,

i

obawy

a hen dalej
Wodnik i Ryby błyszczą stale.
też dnia o 17h Mars w złączeniu ze Słońcem.
22d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego jednego
księżyca: to księżyc l ukryty jest od 20h49m początkowo za tarczą pla-

Tego

nety, a potem w jej cieniu; do zachodu Jowisza w Polsce księżyc ten już
nie będzie widoczny.
23d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. O 2lh20m
obserwujemy koniec przejścia cienia.
29d Księżyc l Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety. O 22h4Bm
nastąpi początek zakrycia.
30d O Bh Merkury nieruchomy w rektascensji, zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd. O 13h Księżyc w niewidocznym złą
czeniu z Jowiszem. Wieczorem księżyc l i jego cień wędrują na tle
tarczy Jowisza. Księżyc l kończy przejście i ukazuje się o 22hl5m, natomiast jego cień widoczny jest na tarczy planety aż do zachodu Jowisza.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
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Czerwiec 1968 r.

Data
1968

l

PLANETY I PLANETOIDY

czasu

lh

środk.-europ.

MERKURY
o
hm

hm

24.7
22.2
20.6
+18.7

6 00
6 07
5 48
5 32

VI 9
19
29

Warszawa

4 39
4 25
3 38
2 57

±

hm

2128
20 36
19 28
18 20

4 03
4 55

WENUS
hm

5 49
6 42

4 54
5 24
5 53
6 23

VI 9
19
29

+23.1
+23.8
+24.2
+24.1

l

N!ewidoczna.

l

+6.0
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Około 8,8 w!elk. gwiazd. Widoczna na granicy gwiazdozbiorów
Lwa i Warkocza Berenlk!.

Planeto!dy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
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p - kąt odchylenia osi obrotu Słonca mierzony od polnocnego wierzchołka
tarczy;
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość l długość środka tarczy.
Heliografiezna długość środka tarczy wyniesie oo w czerwcu 27d12h45m (początek 1536 rotacji Słońca wg Carringtona).
CONTENTS

CO)J;EP1KAHHE

K. Ziałkawski
The picture o!
Universe.
J. Pagaczewski
Nicolaus Copernicus.
I. Sekuła - Operatlon 1001 - Frombork.
Observer•s Adviser: Every day astronomy How to find the phase ot
.Moon - Lunar optlcal llluslon.
PTMA Chronicie.
Historical Calendar.
From Correspondence.
Astronamical Calendar.

K. 3HOJIKOBCKH: H3o6paJKeHHe uceneHHOH.
H. llara'łeBCKJI: HHKOJiaH KonepHHK.
H.
CeKyna:
"Onepa~HH
1001
C%>pOM60pK".
Cnpaso..:HnK Ha6moAaTenn: Cnpauo..:Han acTpOHOMHH KaK onpeAeJIHTb Qla3y Jiyllbi? - JlyHHbie OUTbi'łe
CKHe 06MaHbl.
XpOHHKa 06ll.leCTBa (PTMA).
HCTOpH'łeCKilH KaneHAapb.
:113 KOppeCllOHAeH~IfH.
AcTpOHOMJI'łeCKHH KaneHAapb.

Rada Redakcyjna: S. Piotrows.kl (przewodn.), L. Cichowicz, R. Janiczek, J. Mergentaler, K. Rudnicki, E. Rybka, w. zonn. Komitet Redakcyjny: L. Zajdler, (red. nacz.),
K. Ziołkowski (sekr. red.), B. Korczyński (red. techn.) , M. Biellcki, T. Jarzębow
ski, J. Kubikowski, J. Masłowski, J, Mietelski, M. Pańkow, A. Piaskowski, S. Rucińskl, K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A . Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa,
Al. Ujazdowskie 4. Wydawca: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomll, Zarząd Główny, Kraków, Solskiego 30/8, telefon : 538-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227.
Warunki prenumeraty: roczna - 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki
60 zt, 1 egz. - 6 zł.

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

Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l Nakład 3800 egz. L-14

Zam. 992/68

Frombork. Kuria pod patronatem Sw.
Fot.: J. Pagaczewski.
Czwarta strona

okładki:

Stanisława

Kostki, domniemana

własność Mikołaja

Frombr-rk. Katedra . Fasada zachodnia. Fot.: J. Pagaczewski

Kopernika.

Dziś

schronisko PTTK.
_ '!;..

~URAN

IA

MIESIĘCZNIK

POLSKIEGO TOWARZYSTWA l\'IIŁOSNIKÓW ASTRONOMII

Lotnicze

zdjęcie

krateru meteorytowego w Arizonie (do

artykułu

na str. 194).

Pierwsza strona okładki: Skały na zboczu krateru Tycho sfotografowane w dniu
10 stycznia 1968 r. przez kamerę aparatu kosmicznego ,.Surveyor-7". Kamera znajdowala się w odległości 5 m od środka obrazu. Do artyku łu na str. 220.
Zdjęcie

za

protuberancji wykonane przez dra B. Rompolta w dniu 12 września 1966 r.
koronografu Obserwatorium Wrocławskiego (do artykułu na str. 223).
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Zwracamy się z gorącym
apelem o wizualne, a jeśli
możliwe
o fotograficzne
obserwacje obłoków srebrzystych.
Międzynarodowe
badania
tych najwyższych
obłoków
w atmosferze ziemskiej (występują one na wysokości rzę
du 80 km) stanowią jedno
z najbogatszych źródeł informacji o warunkach panujących
w górnych warstwach atmosfery. Uczestniczą w nich obserwatoria astronomiczne i geofizyczne, stacje meteorologiczne, obserwatorzy wolontariusze, a wśród nich milośni
cy astronomii na całej Kuli
Ziemskiej.
Okres obserwacyjny oblaków srebrzystych trwa od
l marca do 31 października.
Maksimum
występowania
przypada w lipcu.
Prosimy o liczny udział
w tych międzynarodowych obserwacjach. Chętni otrzymają
"Międzynarodowy

podręcznik

obserwacji obłoków srebrzystych", formularze obserwacyjne oraz niezbędne wyjaśnienia.
Zgłoszenia
prosimy
kierować:

Ośrodek
Zbiorczy Danych
Obserwacyjnych NLC, Wrocław 9, ul. Cmentarna 8.

Dr Stefania Kosibowa

Oblaki srebrzyste (w jęz.
ang. "night luminous clouds"w skrócie NLC) widoczne bywają po zachodzie lub przed
wschodem Słońca na tle nieba gwiaździstego,
niekiedy
w ciągu tylko kilku minut,
zwykle nisko nad horyzontem. Różnią się wyglądem
od występujących jednocześnie
chmur pierzastych.
Bliższe
szczegóły podamy w numerze
wrześniowym.
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HIPOTEZA POCHODZENIA KRATERÓW
I MóRZ KSIĘZYCOWYCH
Istnieje wiele hipotez tłumaczących pochodzenie kraterów
lecz najbardziej przekonywującą jest hipoteza
meteorytowa, zwana też impaktną. Z hipotezą tą wystąpił po
raz pierwszy astronom angielski R. Pro c t o r w r. 1873,
a niezależnie od niego geolog amerykański G. K. G i l b er t
w r. 1892. Przez długi czas wydawała się ona mało prawdopodobna, ponieważ przy jej pomocy trudno było wyjaśnić wielkie rozmiary kraterów oraz ich kołowy kształt. Dopiero bowiem A. W. B i ck er t o n w r. 1915 zauważył, iż kratery
mogły powstać już po utworzeniu się stałej skorupy Księżyca.
Ponadto mogło to nastąpić nie tylko w wyniku działania sił
mechanicznych, ale również przy współudziale energii kinetycznej . Energia taka była na pewno wyzwolona podczas upadku meteorytów, na co zwrócił uwagę A. C. G i f for d
w r. 1924.
Według hipotezy "impaktnej" kratery powstały na skutek
bombardowania powierzchni Księżyca meteorytami różnej
wielkości. Wiadomo zaś, że nie ma tam atmosfery, dzięki czemu
odpada jej działanie hamujące. Meteoryty mogły zatem spadać
z prędkością wynoszącą średnio 44 km/s, a mieszczącą się
w granicach od 16 do 72 km/s. Ciało stałe uderzając w powierzchnię Księżyca z tak wielką prędkością wywiera działanie podobne do upadku pocisku armatniego lub bomby lotniczej, oczywiście z efektem o wiele większym. Przy tak wielkiej prędkości
meteoryt wyrywa wał o rozmiarach dużo większych od swych
własnych rozmiarów, przy czym bez względu na kąt upadku
wał ten jest zawsze kołowy. A zatem argumenty wysuwane
przeciwko hipotezie meteorytowej (wielkie rozmiary kraterów
i ich koliste kształty) z czasem stały się dowodami na rzecz tej
hipotezy.
Bardzo ważnym argumentem przemawiającym na korzyść
hipotezy meteorytowej jest prawidłowość odkryta przez
H. E b er t a w r. 1900, którą spełniają kratery księżycowe.
Między bowiem głębokością kraterów a ich średnicami istnieje
ściśle określony związek ilościowy i jakościowy. Polega on na
tym, że stosunek między głębokością krateru a jego średnicą
jest tym większy, im dany krater ma mniejsze rozmiary. A zatem kratery mniejsze są stosunkowo głębsze, natomiast kraksiężycowych,
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większe są
niają nie tylko

znów stosunkowo płytsze. "Prawo Eberta" speł
kratery księżycowe, ale również kratery meteorytowe na Ziemi, co wykazał R. B. B a l d w i n w r. 1949.
Nie spełniają go jednak kaldery (kratery wulkaniczne najbardziej podobne do kraterów księżycowych), u których oba wymienione parametry mają większy rozrzut.
tery

Tablica I
Stosunek głębokości do średnicy dla kraterów księżycowych, dla kraterów
meteorytowych na Ziemi i dla wulkanicznych kalderów
(wg Ph. Fautha i R. B. Baldwina)

Nazwa krateru

Clavius
Ptolemeusz
Gassendi
Kopernik
Bullialdus
Plinius
Madler
Carlini
Piazzi Smyth A
Barringer (Arizona, USA)
Odessa (Texas, USA)
Henbury (Pólnocna Australia)
Idjen Caldera (Jawa, Indonezja)
Towada (Japonia)
Kilauea (Hawaje, USA)
Katnai (Alaska, USA)

średnica

(w km)

230
160
100
90
61
44
28
8
2,6
1,2
0,167
0,182
19,3
11,2
5,6
4,8

Stosunek
głębokości
do średnicy

l: 90
l: 60
l: 53
l: 27
l: 25
l: 23
l: 15
l: 13
l: 7
l: 4
l: 4,7
l: 3
l: 4?.
l: 19
l: 41
l: 53

Hipotezę meteorytową rozszerzył E. J. Rusko l w r. 1960.
Jego bowiem zdaniem. planeta nasza była kiedyś otoczona rojem cząstek, z których później powstał Księżyc. Resztki tych
cząstek stopniowo spadały na Księżyc w postaci meteorytów,
w wyniku czego na jego powierzchni tworzyły się liczne kratery. W ciągu swojego istnienia Księżyc przeżył trzy okresy
bombardowań: pierwszy raz w ciągu 3+5 · 10 8 lat od momentu
powstania, drugi raz w ciągu 1+2 · 109 lat, a trzeci okres praktycznie istnieje do chwili obecnej . Według poglądu B. J. L ewin a z r. 1962 stare kratery (Ptolemeusz, Archimedes, Plato)
powstały w okresie pierwszego bombardowania, lecz przed wytworzeniem się mórz (epoka przedmarinna). Same morza po-

196
wstały
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w okresie pierwszego i drugiego bombardowania (epoka

młode zaś kratery (Kopernik, Tycho, Aristarch) wytworzyły się dopiero w okresie trzeciego bombardowania (epoka
postmarinna). Różnice w charakterze poszczególnych kraterów
można wytłumaczyć rozmiarami spadających cząstek, ich pręd
kością oraz erozją promieniotwórczą (stare kratery są więcej

mare),

zniszczone).
Z bardzo ciekawą hipotezą wystąpił H. Q u i ring w r. 1946.
Wprawdzie on także uważa, że utwory księżycowe powstały
w wyniku upadku meteorytów, ale ubocznym czynnikiem przy
ich tworzeniu była działalność wulkaniczna. Morza powstały na
skutek upadku ogromnych meteorytów, które z łatwością przebiły młodą i jeszcze cienką skorupę Księżyca. Podczas takiego

...
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:;:::::::::==--

-- .....
.

'
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Szereg pionowych przekrojów przez krater Kopernik (wg Ph. Fautha)

upadku część skorupy roztopiła się, a z wnętrza globu księży
cowego nastąpił wylew magmy. Podobnie powstały również
równiny kraterowe (Ptolemeusz, Archimedes, Grimaldi), lecz
w tym przypadku upadające meteoryty miały odpowiednio
mniejszą masę. W miejscu upadku zapadała się skorupa i do

•
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utworzonej w ten sposób kotliny wylewała się magma. Natomiast góry pierścieniowe (Kopernik, Tycho, Bullialdus) powstały na skutek dość głębokiego wciśnięcia skorupy przez
upadające meteoryty, przez co ciśnienie warstw zewnętrznych
spowodowało gwałtowne wyrzucenie magmy z wnętrza
...
Księżyca.

W r. 1966 kompromisową
hipotezę Quiringa zmodyfikował nieco L. B. R o n c a,
rozrozmaJący
trzy rodzaje
kraterów księżycowych. Do
pierwszej grupy zalicza kratery "czysto meteorytowe",
Graficzne przedstawienie "prawa Eberta" (wg R. B. Baldwina):
A - kratery księżycowe, B kratery meteorytowe na Ziemi,
C - kaldery wulkaniczne (na osi
pionowej naniesione są logarytmy
średnic, a na osi poziomej logarytmy głębokości)

...

·A

..........

... ...
o

o

czyli powstałe wyłącznie przez uderzenie meteorytów. Druga grupa obejmuje kratery meteorytowe, w których wystą
piła działalność wulkaniczna. Trzecią wreszcie grupę tworzą
kaldery, a więc kratery utworzone wyłącznie w wyniku działalności wulkanicznej. Hipoteza ta jest bardzo interesująca, chociaż Ronca nie podaje konkretnych przykładów. Są to bowiem
zupełnie realne przypuszczenia, gdyż u niektórych kraterów
meteorytowych na Ziemi widać ślady działalności wulkanicznej.
Przykładem tego może być krater Clearwater Lake w Kanadzie z koncentrycznym systemem szczelin, przez które kiedyś
wylewała się lawa.l)
Hipoteza impaktna dobrze tłumaczy nie tylko pochodzenie
kraterów, lecz także mórz księżycowych. Morza bowiem też
przeważnie mają koliste kształty i z reguły również są otoczone
pierścieniami górskimi. Oczywiście w tym przypadku masy spadających na Księżyc meteorytów musiały być ogromne, ponieważ średnice mórz są dużo większe od średnic kraterów. Jednak morza księżycowe różnią się od kraterów nie tylko rozmia1
) Zdjęcie lotnicze tego krateru
z r. 1965 (p. Redakcji).

zamieściliśmy
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rami, ale też ciemniejszą barwą. Ponadto na morzach obserwujemy niekiedy resztki wałów górskich kraterów, wystają
cych ponad otaczającą powierzchnię. To zaś dowodzi, że kratery
te istniały jeszcze przed uformowaniem się mórz księżycowych.
Przykładem mogą być kratery Lubieniecki i Kies, położone
w zachodniej części Mare Nubium (przy kraterze Bullialdus).
Według hipotezy H. G. U re y'a z r. 1952 morza księżycowe
utworzone są z lawy, jaka powstała dzięki wyzwoleniu się wielkiej ilości ciepła w momencie zderzenia meteorytu lub planetoidy ze skalną powierzchnią Księżyca. Głównym składnikiem
tej lawy jest siarczek żelazawy (FeS), nadający morzom charakterystyczny ciemny wygląd. Zdjęcia otrzymane za pomocą
sond kosmicznych potwierdzają przypuszczenia, że w przeszło
ści mogła na Księżycu występować również materia w stanie
ciekłym. Z drugiej jednak strony przeciwko tej hipotezie świad
czą resztki wałów górskich starych kraterów, bo podczas takiej
katastrofy musiałyby one ulec całkowitemu zniszczeniu. Kratery te musiały więc powstać już po utworzeniu się kotliny danego morza (po upadku meteorytu lub planetoidy) i dopiero
później zostały zatopione przez lawę.
Na odwrotnej stronie Księżyca jest zaledwie siedem niewielkich mórz (Mare Marginis, Mare Smythii, Mare Australe, Mare
Moscoviense, Mare Somniorum, Mare Aridum i Mare Anulatum), co również trudno wyjaśnić hipotezą Urey'a. Występują
tam jednak olbrzymie depresje koliste, odkryte w r. 1965 na
zdjęciach otrzymanych przy pomocy "Sondy-3". Utwory te
zostały przez
uczonych radzieckich nazwane talasaidami
(A. G. M a s e w i c z o w a i J. N. L i p ski j) i najprawdopodobniej przedstawiają pramorza księżycowe. Pod względem
rozmiarów talasoidy przypominają morza, ale dna ich nie są
pokryte ciemniejszą materią (lawą). Poza tym na nieckowatych
dnach talasaidów znajdują się liczne kratery, natomiast na morzach jest mało kraterów.
·
Na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca też występują kotliny
podobne do talasoidów, które odkryte zostały przez G. P. Ku iper a i W. K. H ar t m a n n a w r. 1962 na zdjęciach rektyfikowanych. Niektóre z tych kotlin są całkowicie zalane lawą
(np. kotlina Mare Imbrium), inne zaś tylko częściowo (np. kotlina Mare Nectaris). Można przypuszczać, że kiedyś dna tych
kotlin też nie były pokryte lawą. Dopiero siły grawitacyjne
nasŻej planety po przyhamowaniu obrotu Księżyca (w przeszłości glob księżycowy obracał się szybciej niż dziś) spowodowały wylew magmy z jego wnętrza. Dlatego właśnie na półkuli
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Z niezwykle ciekawą
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aniżeli

na odwrotnej stro-

hipotezą na temat pochodzenia mórz
księżycowych wystąpił Z. Kop a l w r. 1966. ·Według tej hipotezy morza powstały w wyniku upadku na powierzchnię
Księżyca jego części, które w przeszłości oderwały się od niego
skutkiem przyciągania ziemskiego. Miało to miejsce wówczas,
kiedy Księżyc zbliżył się zbyt blisko do tzw. "granicy Roche'a".
Już bowiem E. Roch e udowodnił w r. 1848, że każdy księżyc
zbliżywszy się do środka macierzystej planety na odległość
2,45 jej promienia musi się rozpaść pod działaniem sił przypły

wowych ("granica Roche'a" dla Ziemi wynosi 15 900 km). Oderwane części początkowo krążyły dokoła globu księżycowego
w płaszczyźnie równika, a dopiero po oddaleniu się Księżyca od
Ziemi za częły spadać na jego powierzchni~.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że morza i talasaidy
nie są na powierzchni Księżyca rozmieszczone chaotycznie.
W zasadzie bowiem leżą w pewnym pasie otaczającym dokoła

~~~·~-+---+-+--+--+---+---i
~~~~--4--+~~-+--t--r--r-~T:

~

-180"

-120.

Rozmieszczenie mórz i talasaidów na powierzchni Księżyca (krzyżykiem
ozna czono poludniowy biegun osi "pasa kotlin księżycowych)

glob księżycowy, który śmiało można nazwać "pasem
księżycowych". Foza pasem znajdują się tylko nieliczne

kotlin
morza
i talasaidy (Mare Humorum, Mare Nubium, Mare Australe
i Mare Moscoviense). Fas ten nie leży w płaszczyźnie księżyco
wego równika, ale jest do tej płaszczyzny nachylony pod odpowiednim kątem. Fałudniowy biegun osi "pasa kotlin księżyca-
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wych" położony jest przy północno-zachodnim wale krateru
Clavius (współrzędne selenograficzne: dług. -20°, szer. - 55 °),
czyli około 1000 km od południowego bieguna Księżyca. To zaś
dowodziłoby, iż kiedyś oś obrotu globu księżycowego była nachylona do płaszczyzny orbity pod innym kątem niż obecnie.
Jest oczywiste, że nie tylko Księżyc, ale również Ziemia była
bombardowana meteorytami. Ma ona jednak dostatecznie gę
stą atmosferę, która w znacznym stopniu zmniejszała siłę uderzenia. Ponadto powierzchnia naszej planety mogła być w tym
czasie jeszcze w stanie plastycznym i otwory wytworzone uderzeniem meteorytów mogły się z powrotem zamknąć. Wreszcie
wpływ wietrzenia atmosferycznego, erozji wodnej i sił górotwórczych wystarczył zupełnie do starcia z powierzchni Ziemi
wszelkich kraterów, jakie powstały na skutek upadku meteorytów w czasach tak odległych. Pomimo to na powierzchni naszej
planety zachowało się szereg utworów podobnych do kraterów
księżycowych, a dalsze są ciągle odkrywane. Powstanie ich należy przypisać upadkom dużych meteorytów w stosunkowo niedawnych czasach.
Analiza przeprowadzona przez E. J. O p i k a w r. 1960 wykazała, iż na powierzchni 10 000 km 2 księżycowego Mare Imbrium istnieje średnio 17,5 kraterów o średnicach większych
od l km. W ciągu więc ostatnich 3-3,5 miliardów lat na takim
samym obszarze naszej planety musiało powstać 25 kraterów
o średnicy powyżej l km, czyli na całej Ziemi aż 10 6 kraterów
tej wielkości. Uwzględniając jednak lodowce, bagna, północne
tundry i oceany (na wymienionych obszarach nie mogły się
wytworzyć kratery) należy oczekiwać, że w omawianym okresie powstało na naszej planecie około 105 kraterów o średnicy
większej niż l km. Większość tych kraterów została pokryta
młodszymi skałami osadowymi, lecz niektóre z nich mogą być
w przyszłości odkryte.
Najokazalszy znany krater meteorytowy znajduje się w pół
nocnowschodniej Arizonie. Ma on 1188,7 m średnicy i kszt ałt
niemal dokładnie kolisty. Wał krateru jest wysoki od 36 do
49 m, a jego dno leży około 130 m poniżej płaszczyzny otoczenia. Krater ten pod żadnym względem nie przypomina krateru
wulkanicznego. Zresztą wiercenia wykonane na jego dnie wykazały, iż powstał on w wyniku uderzenia w teren wielkiego
meteorytu lub olbrzymiej ilości drobniejszych meteorytów. Według oceny znanego geologa D. M. B a r r i n g er a masa meteorytu wynosiła kilkaset tysięcy ton, jego zaś uderzenie spowodowało wyrzucenie około 20-30 milionów ton gleby.
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Tablica II
kraterów meteorytowych na Ziemi

Miejscowość

Liczba
kraterów

Rozmiary najkrateru

większego

średnica

(w m)

Clearwater Lakes
(1964)
Chubb (1950)
Talemzane
Barringer (1891)
Wolf Creek Crater
(1948)
Murga b
Cabrerolles (1950)
Henbury (1931)
Boxhole
Odessa (1921)
Kratery Estońskie
(1827)
Wabar (1932)
Campo del Cielo
(1926)
Dalgaranga (1923)

głębo
kość

(w m)

Quebec (Kanada)

2

Quebec (Kanada)
Daiet el Maiidna
(Północna Afryka)
Arizona (USA)
Zachodnia Australia
Parnir (Tadżycka
SRR)
Cabrerolles (Poludniowa Francja)
Henbury (Pólnocna
Australia)
Boxhole (Północna
(Australia)
Texas (USA)
Wyspa
Saarema
(Estońska SRR)
Rub-el-Chali
(Południowa Arabia)
Gran Chaco (Argentyna)
Dalgaranga
(Zachodnia Australia)

l

3 352,8

384,6

l
l

l 750
l 188,7

173,7

l

822,9

· 60,9

2

260

16

7

207

22,8

13

182,4

15,2

l

3

175
167,2

16
4,3

6

110

16

Sichote-Aliński

Władywostok

(1947) •)
Brenham (1885)
Kofels (1936)

(ZSRR)
Havilland (USA)
Oetzhal (Niemcy)

32 000

?

4
wielka

99,7

12,2

ilość

77,2

4,9

70

1,8

28
17,1

6
3,1

l

106
l
l

?

?

•) Upadek meteorytów z 12 lutego 1947 r.

Wśród Indian szczepów Ropi i Nawajo zachowała się interesująca legenda o jednym z indiańskich bogów, który przed
tysiącami lat zstąpił z nieba na ziemię. Bóg ten zapadł się wśród
puszczy głęboko pod ziemią, aby tam znaleźć grób. Dech umierającego boga był tak gorący, że w otoczeniu grobu spalona
została cała roślinność. Zstępowaniu boga na ziemię towarzy-
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Pionowy przekrój przez krater meteorytowy w Arizonie (wg D. M. Barringera): A - wapien, B - biały piaskowiec, C - czerwony piaskowiec,
D - zmiażdżona skała (czarne miejsca oznaczają większą ilość wystę
powania materialu meteorytowego, a linie pionowe kierunek próbnych
wierceń)

szył szum piekielnego huraganu, a noc stała się o wiele jaśniej
sza niż dzień. Legenda ta przemawia za meteorytowym pochodzeniem krateru arizońskiego, będącego pozostałością po wypadku z przed tysięcy lat (wiek krateru ocenia się od 5000 do
50 000 lat).
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Warszawa

ZAINTERESOWANIA GEOLOGOW KSIĘZYCEM
I INNYMI CIALAMI POZAZIEMSKIMI

Zgodnie z prawami ewolucji, także na polach poszczególnych
dziedzin naukowych pojawiają się coraz to nowe problemy, rozwijające się z czasem w odrębne domeny badań.
W wyniku tego zdarza się często, że początkowo niezwiązane
z sobą dziedziny naukowe, w miarę rozszerzania się zakresu
ich badań, zbliżają się do siebie w jakichś punktach i łączą się
na wspólnej drodze dociekań badawczych.
Do niedawna zdawało się, że astronomia i geologia stanowią
dziedziny badań, których przedmiotem są dociekania w zakresie dość odległych od siebie zagadnień.
Przedmiotem pierwszej było badanie ciał pozaziemskich,
głównie pod kątem ich cech astrofizycznych, przedmiotem zaś
drugiej - badanie tylko Ziemi, przy czym punkt ciężkości zainteresowań geologów nie odnosił się do badań strony "planetarnej" Ziemi, ale do budowy skorupy ziemskiej, jej rozwoju,
składników, procesów na niej i w niej działających, wieku tych
zjawisk obserwowanych oraz możliwości wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi dla człowieka.
Przedmiot badań geologów był zatem w dużej mierze bezpośrednio dostępny dla człowieka, podczas gdy przedmioty badań astronomów były dlań jedynie dostępne pośrednio.
Fostęp techniki, która ukazuje nam już coraz bardziej konkretnie możliwość dotarcia przez człowieka na najbliższe Ziemi
ciało, Księżyc, stał się przyczyną, że z jednej strony, jedno z ciał
pozaziemskich stanie się dostępne do bezpośrednich na nim
badań przez człowieka, co w tym wypadku otwiera przed geologami nowe horyzonty badawcze, z drugiej strony astronomowie
zmuszeni są zwrócić uwagę także na to ciało od strony warunków naturalnych na nim panujących, a ponieważ nie dysponują argumentacją naukową w tym zakresie, muszą żądać pomocy geologów. I stała się rzecz dziwna. W krajach, w których
robi się wszystko, by pokonać przestrzeń dzielącą Ziemię od
Księżyca, gdy kwestia zdobycia Księżyca jest jedną z najbardziej emocjonujących dziedzin badawczych naszych czasów,
geologowie zaczęli systematycznie współpracować z astronomami. Dziś w Związku Radzieckim i Stanach Zjednoczonych
istnieją całe placówki naukowo-badawcze, jednoczące wysiłki
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geologów i astronomów w dziedzinie badań natury powierzchni
Księżyca. W ostatnich natomiast czasach mówi się zupełnie
otwarcie o konieczności kształcenia kadr w nowej zupełnie dziedzinie, tzw. geologii planet (na razie geologii Księżyca), co ma
stanowić pomost między astronomią a geologią. Zaczynają się
już zatem sprawdzać słowa O'K e e f e'a (1963), który powiedział, że przed współczesnymi młodymi adeptami geologii w zakresie specjalizacji zarysowuje się konieczność dokonania wyboru między geologią a selenologią właściwą, zwaną jeszcze
"geologią" Księżyca.

Przy tej okazji warto nadmienić kilka słów na temat samej
ewolucji pojęć w tej dziedzinie, do których popularyzacji przyczynia się Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
Zagadnienia Księżyca były bowiem i są międzynarodowe,
ogólnoziemskie, a zainteresowania nimi datują się od niepamiętnych czasów. Jednakże początków tzw. geologii Księżyca
moglibyśmy się zacząć dopatrywać dopiero od chwili skonstruowania przez Galileusza czegoś w rodzaju pierwszej lunety,
tzw. perspiciHum (1610). Od tego bowiem czasu, w miarę doskonalenia przyrządów obserwacyjnych, zwrócono baczniejszą
uwagę na powierzchnię Księżyca i zaczęto ją odtwarzać, wpierw
przy pomocy rysunków, potem zastosowano do niej wszelkie
możliwości fotografii. Nie była to jednak jeszcze geologia Księ
życa, ale jedynie "geografia Księżyca". Geologia bowiem, jako
nauka, sama stawiała pierwsze kroki i dopiero wyodrębniała się
jako samodzielna nauka. Toteż astronomowie, jedynie na wzór
tradycji geograficznych i w oparciu o ziemskie doświadczenia,
opisywali wygląd powierzchni Księżyca, nadawali nazwy obserwowanym obiektom, które do dziś swoją ziemskością i geografizmem pokutują w nomenklaturze dotyczącej powierzchni
Księżyca (Alpy, Apeniny, Karpaty, "morza", "bagna", "zatoki"
itp.). Trudno było bowiem o inne odniesienie się do powierzchni
Księżyca niż geograficzne, ziemskie, skoro bezpośrednie zbadanie jego powierzchni było dla człowieka niedostępne. Interpretacje geologiczne powierzchni Księżyca pojawiły się w ści
słym tego słowa znaczeniu gdzieś na przełomie XVIII i XIX w .
Trudno powiedzieć, kto pierwszy z geologów zainteresował się
powierzchnią Księżyca, gdyż zainteresowania te we wszystkich
niemal krajach dobrze rozwiniętych i doskonalących technikę
i przemysł, ujawniają się niemal jako jednoczesne. Znane są
natomiast interpretacje geologiczne powierzchni Księżyca geografów, amatorów-hobbystów w każdym kraju, nie pomijając
Polski. Jak się wydaje, duży bodziec do takiej interpretacji
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dał Atlas Księżyca z końca XIX w. (L o e v y i P u i s e u .x),
być może również sugestie dotyczące podziału dziejów Księ
życa na "ery". W Polsce także możemy odnotować kilka interesujących prób w tym zakresie, np. zachowany maszynopis

a

pracy W i t k o w ski e g o z r. 1875 lub Abak a n o w i c z a
"Dzieje Księżyca" (Kosmos, 1876), czy F. Rutko w ski e g o
"Geologia Księżyca" (Wszechświat, 1905).
Mimo, że używano już wtedy określenia "geologia Księżyca",
pojęcie to nie było jeszcze w sferze pozycji sprecyzowanej, ale
podawane intuicyjnie, z braku właściwego odpowiednika. Pojęcie to budziło do niedawna jeszcze zastrzeżenia z racji owego
członu "geologia", który znajdował się przy "Księżycu", co odnosiło się do Ziemi. Selenologia też to nie była, bo wszystko to,
co można było powiedzieć o warunkach naturalnych powierzchni Księżyca nie opierało się na bezpośrednim badaniu tej
powierzchni, ale na interpretacji geologicznej, jako jedynej
w tych wypadkach do stosowania porównań i tworzenia argumentacji prawdopodobieństwa. Skoro więc nie możemy dysponować selenalogiczną argumentacją w odniesieniu do warunków naturalnych powierzchni Księżyca, jej budowy, składni
ków, zasobów, procesów, musimy zadowolić się do chwili zdobycia powierzchni Księżyca argumentacją ziemską, geologiczną,
stąd mamy "geologię Księżyca". Podobnie więc, jak pierwszy
etap badań powierzchni Księżyca wypadało nam określić "geografią" Księżyca, tak drugi etap tych badań przyjmuje w ich
ewolucji cechy "geologii" Księżyca. Nietrudno się domyślić,
że następnym etapem badań w tej ewolucji będzie dopiero selenologia właściwa, stanowiąca ścisły odpowiednik zakresu badań
geologii. Można również przewidzieć, że każda z tych dziedzin
naukowych będzie istniała nadal jednocześnie, tak jak istnieje
nadal "geografia" Księżyca, obok której wyrosła "geologia"
Księżyca, obok której wyrośnie selenologia właściwa, być może
w przyszłości zajmująca pozycję nadrzędną w stosunku do
geografii i geologii Księżyca.
Jeżeli Księżyc nie przestał być interesujący dla astronomów,
to dla geologów dopiero stał się interesującym, przy czym
w miarę ukonkretniania się zdobycia jego powierzchni, zainteresowanie geologów coraz bardziej wzrasta i rozszerza się niewspółmiernie problematyka badawcza Ziemi i Księżyca.
Dla geologa Księżyc jest interesujący nie tylko jako ciało,
które może być do Ziemi podobne lub może się od niej znacznie
różnić, ale również jako ciało, którego poznanie być może wyświetli szereg zagadnień dotychczas nie rozwiązanych na Ziemi.
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Już dziś, niejako w przededniu zdobycia powierzchni Księ
życa przez człowieka, jakże ożywczo na rozwój badań geologicznych wpłynęły badania powierzchni Księżyca przez geolo-

gów, przy których zastosowano nowe metody badawcze. Świadczy o tym olbrzymia i szybko stale rozrastająca się bibliografia.
Sam wygląd powierzchni Księżyca narzuca niejako geologom
kierunki badań, kierunki podejmowania prób interpretacji zjawisk tej powierzchni, które mieszczą się na ogół w zakresie
tzw. geologii dynamicznej, petrografii, geomorfologii, tektoniki,
a nawet stratygrafii, choć operującej innymi metodami badawczymi i pomijającej zagadnienie wieku od strony śladów
dawnego życia, jako nieistotnego odniesienia w wypadku Księ
życa.

Ileż nowych na przykład dziedzin badawczych rozwinęło się
na Ziemi, ileż nowych stwierdzeń dokonano, dzięki próbom rozszyfrowania natury i genezy form kolisto-wielokątnych, obserwowanych na powierzchni Księżyca. Dla każdej bowiem koncepcji geologicznej, argumentującej naturę obserwowanych
obiektów na powierzchni Księżyca, usiłowano znaleźć podstawy
w obiektach i zjawiskach obserwowanych na Ziemi. W związku
z tym w licznych krajach zainteresowanych szczególniej zdobyciem Księżyca, rozwinęła się na szeroką skalę meteorytyka,
której przedmiotem badań stały się nie tylko meteoryty, jako
ciała swym składem mówiące o budowie ciał pozaziemskich,
lecz i wiek meteorytów, właściwości fizyczne i chemiczne, a także kratery meteorytowe, wykazujące podobieństwo do form
obserwowanych na Księżycu. Rozwinęła się w szerokim zakresie wulkanologia, w obrębie której szczegółowymi badaniami
objęto morfologię kraterów, genezę różnych typów form wulkanicznych, produktów wybuchów. Wiąże się z tymi badaniami
uwypuklone i dyskusyjne zagadnienie tzw. form skrytoeksplozyjnych (R. S. Dietz, 1963). Wiąże się z nimi także zagadnienie
tzw. kraterów wtórnych, zarówno w odniesieniu do kraterów
meteorytowych, jak i wulkanicznych, zagadnienie ich wieku,
usytuowania i innych zależności od krateru macierzystego.
Wiążą się z tymi badaniami poszukiwania kopalnych form kolisto-poligonalnych, a co za tym idzie ogólnoświatowe koncepcje map palecgeograficznych i tektonicznych, które między innymi do tych celów są w:ykorzystywane.
W ogromnym rozwoju tzw. aerogeologii w ostatnich czasach
można się również dopatrzyć m. in. wpływu zapładniającego
umysły geologów, dzięki badaniom Księżyca. Zdjęcia z dużych
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wysokości i ich interpretacja geologiczna wnoszą nie tylko
wiele danych do badań Ziemi, ale także umożliwiają, przez posługiwanie się analogią, podejmowanie prób rozszyfrowania
zdjęć fragmentów powierzchni Księżyca.
Liczne dziedziny badań geologów w zakresie rozszyfrowania
tajemnic Księżyca nie wychodzą poza ramy doświadczeń laboratoryjnych, gdzie w warunkach wytworzonych sztucznie usiłuje się w sposób sztuczny otrzymać formy obserwowane na
powierzchni Księżyca. Nie trzeba dodawać, że tak specyficzne
badania pociągają za sobą konieczność opracowania szeregu
nowych metod badawczych, z których część, jako novum, może
być zastosowana również w warunkach ziemskich i może dostarczyć nowych, zaskakujących wyników badań, pozwalają
cych spojrzeć na dotychczas znane fakty z innego punktu widzenia.
Ileż nowych koncepcji geologicznych zrodziło się na przykład
dzięki próbom określenia zasobów naturalnych Księżyca, że
wspomnę tylko o nowych aspektach pochodzenia ropy naftowej
(A. T. Wilson, 1962).
Ileż nowych koncepcji geologicznych zrodziło się pod wpły
wem usiłowań określenia procesów działających . na powierzchni Księżyca, których dotychczas nie brano pod uwagę przy
rozpatrywaniu genezy zjawisk na Ziemi, a które mogły niewątpliwie działać, zwłaszcza w dawnych okresach geologicznych życia Ziemi.
Z drugiej natomiast strony, koncepcje geologiczne, odnośnie
do natury powierzchni Księżyca, oddziaływają w chwili obecnej na rodzaj udoskonaleń technicznych.
.
W tym świetle zarysowuje się rola i znaczenie badań Księ
życa dla geologów i dla samej realizacji zdobycia powierzchni
Srebrnego Globu.
W dzisiejszych czasach geolog już nie tylko do Księżyca sięga
swymi koncepcjami naukowymi, ale wybiega myślą znacznie
dalej, do Marsa i Wenus. Nawet pojawiło się już kilka prac
o obiecującym tytule "geologia Marsa", "geologia Wenus",
a także "geologia planet", co oznacza interpretację geologiczną w odniesieniu do innych ciał pozaziemskich. W tym etapie oznacza to jednak wkroczenie jedynie w nowe dziedziny
badawcze i nowe metody badawcze. Oznacza również konieczność zbliżenia się geologów i astronomów i ich współpracy na
polu przekazywania doświadczeń z dwu do niedawna odległych
dziedzin badawczych.
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Chorzów

WPŁ YW AKTYWNOSCI SŁOŃCA, FAZ KSIĘŻYCA
ORAZ METEORYTOW NA OPADY ATMOSFERYCZNE

Promieniowanie fotosfery Słońca stanowi główną przyczynę
najróżnorodniejszych zjawisk pogodowych na Ziemi i ich zmian,
ponieważ procesy zachodzące w atmosferze powstają dzięki
energii cieplnej otrzymywanej przez Ziemię od Słońca. Promieniowanie słoneczne warunkuje zasadniczo klimatyczne właści
wości poszczególnych obszarów. Różnice w nagrzewaniu się lą
dów i oceanów powodują powstanie ośrodków niskiego i wysokiego ciśnienia na powierzchni Ziemi, co z kolei wywołuje ruchy mas powietrza. Ogólna cyrkulacja atmosferyczna modyfikowana jest znowu przez warunki lokalne jak na przykład orografię, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanu itp.
Stąd intensywność pewnych zjawisk pogodowych jak na przykład opadów atmosferycznych, związanych przede wszystkim
z układami niskiego ciśnienia - cyklonami- zależy nie t ylko
od ogólnej cyrkulacji atmosferycznej ale i od warunków lokalnych.
Zachodzi pytanie, czy zjawiska zachodzące na powierzchni
Słońca wpływają w jakiś decydujący sposób bezpośrednio na
kształtowanie się warunków pogodowych na Ziemi w ogóle,
a opadów atmosferycznych w szczególności.
Jedna z trudności na jakie napotykają meteorologowie i klimatolodzy -w jakim stopniu odpowiednie statystyki wykazują
okresowość deszczów lub burz, pochodzi z bardzo nieregularnego charakteru krzywych, z którymi mają do czynienia. Zazwyczaj krzywe te są "wygładzane" w sposób uniemożliwia
jący stwierdzenie jak daleko idące wnioski można z niej wyciągnąć. Drogą jednak odpowiedniej analizy długich serii obserwacji można wśród zachodzących na wielką skalę fluktuacji
wykryć jakąś okresowość o małej amplitudzie.
Na podstawie licznych badań prowadzonych do 1949 r. C. E. P. B r o o k s, autorytet w dziedzinie okresowości zjawisk
pogody, tak podsumował problem wpływu U-letniego cyklu
plam słonecznych na pogodę: "Dane ... sugerują, że w maksimum plam Ziemia jest chłodniejsza, bardziej deszczowa i burzowa niż w minimum". H. W. N e w t o n (1958) stwierdził
jednak, że jeżeli w ogóle mamy przyjąć powyższe stwierdzenie,
możemy to zrobić z zastrzeżeniem, że nie da się ono stosować do
wszystkich obszarów Ziemi. A. Kos i b a (1949) stwierdził na-
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tomiast, że suche lata przypadają w sąsiedztwie maksimum oraz
przed minimum plam słonecznych. Wilgotne lata przypadają
między minimum a maksimum plam. Widać, że stwierdzenia
Kosiby i Brooksa różnią się między sobą. Pozorne rozbieżności
(w wypowiedziach tych i wielu innych autorów) starał się rozwiązać Ł. A. W i t e l s (1946, 1948, 1960, 1962). Witeis w swej
analizie związku opadów z aktywnością Słońca oparł się na
dwóch stwierdzonych przez siebie i innych badaczy faktach.
Po pierwsze stwierdził on krzywolinijny związek wysokości
opadów z głębokością cyklonów, tzn., że ze wzrostem intensywności cyklonów wysokość opadów na początku rośnie a potem
przy dużej intensywności cyklonów - maleje. Po drugie prawdopodobieństwo
wystąpienia
opadów systematycznie
zwiększa się przy wzroście intensywności cyklonów i maleje
przy nasileniu antycyklonów. Dlatego wysokość opadu po
pierwsze zależy od znaku pola barycznego - co ogólnie wiadomo, a po drugie w silnym stopniu zależy od głębokości cyklonu (rzeczywisty charakter tego związku został zbadany
przez Witelsa). Autor ten w pracach z lat 1946 i 1948 wykazał,
że z nasileniem działalności słonecznej wzrasta nasilenie działalności cyklonalnej, przy czym wzrasta liczba bardzo głębo
kich cyklonów. Jednocześnie z nasileniem działalności cyklanalnej dochodzi do bardzo złożonej zmienności aktywności antycyklonów. Na tej podstawie według Witelsa można stwierdzić różne warianty przebiegu wysokości opadów.
W tych okresach, kiedy intensywność cyklonów odpowiada
biegowi słonecznej aktywności - tzn. rośnie wraz ze wzrostem
aktywności, jednak nie osiąga bardzo wysokich wartości - wysokość opadów także rośnie osiągając maksymalne wartości
w okresie maksimum aktywności słonecznej; a zatem przy
spadku aktywności wysokość opadów maleje. W takich wypadkach krzywa opadów w 11-letnim lub wiekowym cyklu sło
necznej aktywności posiada synchroniczny przebieg z krzywą
aktywności Słońca.
Może się jednak zdarzyć wypadek kiedy intensywność cyklonów wzrasta powyżej tego przedziału w którym istnieje jeszcze
liniowy charakter związku opadów z intensywnością cyklonów.
W podobnych wypadkach krzywa opadów w początku cyklu
słonecznego (po jego wzrastającej stronie) jest powtórzeniem
słonecznej aktywności, jednak nie dochodzi do punktu maksi-

mum aktywności i zaczyna opadać. W związku z tym krzywa
opadów posiada minimum już w czasie maksimum aktywności
słonecznej. Dalej krzywa opadów znowu rośnie, osiągając swe
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maksimum na opadającej stronie krzywej cyklu słonecznego
i z kolei znowu opada.
Takie krzywe opadów mogą mieć różny charakter: oba maksima mogą wypadać blisko maksimum aktywności słonecznej
rozdzielone słabym minimum, lub na odwrót: te dwa maksima
mogą wypadać na początku i końcu cyklu słonecznego .
Szereg innych wariantów krzywych wypada wtedy, jeżeli
łącznie z cyklonami występują antycyklony, przy których także
czasem mogą występować opady. Przy tym warto wiedzieć, że
intensywność antycyklonów w czasie 11-letnich cyklów sło
necznych zmienia się bardzo różnie. Dlatego przy rozpatrywaniu przebiegu intensywności cyklonów i antycyklonów będą
występowały różne typy krzywych opadowych. Witeis przedstawił 32 krzywe podane przez różnych autorów dla różnych
kombinacji przebiegu intensywności cyklonów i antycyklonów
w cyklu aktywności słonecznej- 11-letnim, wiekowym itp.
W plamach słonecznych i innych objawach aktywności Słoń
ca zachodzi jeszcze cykliczność krótkookresowa, związana z rotacją Słońca, która jak wiadomo wynosi średnio około 27 dni.
Najsilniej cykl rotacji słonecznej odbija się w zjawiskach natury elektromagnetycznej. Poza tym ustalono kilka zależności
między różnymi zjawiskami, związanymi z okresem rotacji takich jak na przykład: dosyć wyraźna tendencja do powracania
w odstępach 27-dniowych cyklonów na Oceanie Indyjskim, co
z kolei rzutuje wyraźnie na opady.
Oprócz tego istnieje popularne przekonanie, że zmiany pogody oraz występowanie pewnych zjawisk (np.: opadów) wiążą
się przyczynowo z fazami Księżyca. Nieporozumienie tkwi czę
ściowo w tym, że niektóre z tych zjawisk obserwuje się łącznie
z Księżycem. Główna przyczyna jednak leży prawdopodobnie
w tym, iż cykl 27-dniowych zjawisk pogodowych według Kosiby ma podobną długość jak cykl księżycowy. Niemniej jednak tacy badacze jak R. K. Kap o o r, K. K. Kan u g a,
B. V. M u r t h y (1965 r.) wykazali na podstawie materiałów
z Indii za lata 1958-1963, że istnieje odchylenie dobowych
sum opadów od normy dla trzeciej i czwartej kwadry miesiąca
synodycznego. Wpływ Księżyca na opady autorzy tłumaczyli
zmianami koncentracji pyłu meteorytowego, który może być
jądrami kondensacji w chmurach i koncentracja ta zmienia się
przy różnych położeniach Księżyca względem Ziemi. Z drugiej
strony O'M a h o n y (1965) porównując opady w Sydney za
okres 1861-1960 z fazami Księżyca stwierdził, że korelacja
między opadami a fazami Księżyca jest słaba, ale istnieje zwią-
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zek między pełnią a pewnym osłabieniem wysokości dobowych
opadu.
Na podstawie pomiarów prowadzonych w Obserwatorium
Meteorologicznym Planetarium Śląskiego w Chorzowie za lata
1963-1965 można się doszukać pewnego związku między odchyleniami (w OfoOfo) sum pentadowych opadu od wartości śred
nich wieloletnich a fazami Księżyca (Ryc. 1).
Związek ten jest najbardziej wyraźny w roku 1964, ale
i w latach 1963 i 1965 widać, że najczęściej w czasie trzeciej
kwadry Księżyca można zaobserwować najwyższe wartości dodatnie odchyleń sum opadów od średniej wieloletniej z okresu
1963-65. Nie jest to jednak zjawisko występujące na tyle regularnie, by można wysnuwać zbyt daleko idące wnioski.
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Przebieg faz Księżyca oraz wysokości opadów w Obserwatorium Meteorologicznym Planetarium śląskiego w Chorzowie, w latach 1963-1965
(Opad - odchylenie sum pentadowych opadów atmosferycznych od średnich 3-letnich)
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W 1953 r. E. G. B o v e n podał hipotezę o wpływie meteorytów na opady, którą w późniejszych latach 1956, 1957 i 1963)
poparł licznymi dowodami. Badania Bovena wykazują, iż pył
meteorytowy ma duży wpływ na tworzenie się opadów atmosferycznych. Stwierdził on, że około 30 dni po zetknięciu się
z Ziemią strumienia meteorytów zwiększa się prawdopodobień
stwo wystąpienia dużych opadów deszczowych. Oczywiście sam
pył meteorytowy nie jest przyczyną wystąpienia opadu deszczu,
lecz jeżeli w okresie 30 dni po "opadzie" meteorytów istnieją
dogodne warunki do wystąpienia opadu deszczu, to ilość tego
deszczu jest wyraźnie większa z powodu obecności w atmosferze drobnych cząstek pyłu meteorytowego, który tworzy dobre
jądra kondensacji pary wodnej. Okres 30-dniowy Boven uważa
za wystarczający aby cząstki pyłów, których średnica wynosi
przeciętnie poniżej 0,0005 mm opadły z wysokości około 100 km
do poziomu występowania chmur. Stwierdził również, że maksima wielkich opadów występowały prawie w tym samym
czasie na obydwu półkulach. Przyczyną tego rodzaju zjawiska
mogą więc być tylko czynniki pozaziemskie, takie jak na przykład pył meteorytowy.
Hipotezę Bovena poparło i potwierdziło wielu badaczy jak na
przykład: H. Arakawa (1956), E. K. Bigg (1956) czy D. B. Kline
i G. W. Brier (1958), ale wielu innych jak: A. A. Dmitriew
(1960) czy F. L. Whipple i G. S. Hawkins (1956) wystąpiło przeciw tej koncepcji, podając jako dowód, że wielkie roje meteorytów w latach 1933 i 1946 nie były przyczyną żadnego wzrostu opadów w USA (Whipple, Hawkins).
Wydaje się, że sprawa związku między aktywnością Słońca,
fazami Księżyca lub meteorytami a opadami atmosferycznymi
jest w dalszym ciągu otwarta. Istnieje bowiem taki zalew fluktuacji przypadkowych, że jakiś efekt zmienności aktywności
Słońca czy też faz Księżyca ginie prawie zupełnie, z wyjątkiem
być może kilku przypadków, które udowodnić może tylko czas.

KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI

-

Warszawa

JULIAŃSKA

RACHUBA DNI

Badanie zależności od czasu różnych zjawisk astronomicznych np. wahań blasku gwiazd zmiennych, ruchów planet, komet itp. wymaga specjalnej rachuby czasu, prostszej od stosowanego dziś powszechnie kalendarza gregoriańskiego. Kolejną
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rachubę dni począwszy od l stycznia 4713 roku przed naszą
erą (według kalendarza juliańskiego) zaproponował do tych ce-

lów w roku 1582 J. J. S c a l i g er (1540-1609). Data ta jest
tzw. okresu juliańskiego wprowadzonego przez Scaligera i nazwanego tak na cześć jego ojca Juliana. Okres juliański wynosi 7980 lat czyli 2 914 695 dni. Liczba 7980 powstała
z pomnożenia przez siebie trzech liczb: 15, 19 i 28 charakteryzujących ilości lat trzech różnych cykli w rachubie czasu.
Pierwszy 15-letni okres zwany indykcją wprowadził w cesarstwie rzymskim w roku 313 naszej ery Konstantyn Wielki
głównie w celach fiskalnych. Ponieważ nie ma on żadnych uwarunkowań astronomicznych nie będziemy o nim więcej nic mó-

początkiem

wić.

Drugi 19-letni tzw. cykl księżycowy wprowadzony został
w 433 roku przed naszą erą w Atenach przez greckiego astronoma Metona. Cykl Metona jest okresem, po upływie którego
fazy Księżyca przypadają na te same dni miesiąca*). Liczbę
określającą miejsce danego roku w cyklu księżycowym nazywa
się liczbą złotą tego roku. Liczbami złotymi mogą więc być
liczby od l do 19. Każdej liczbie złotej odpowiadają określone
daty faz Księżyca. Bieżący 1968 rok charakteryzuje liczba
złota 12.
I wreszcie trzeci 28-letni tzw. cykl słoneczny jest okresem,
po upływie którego dni tygodnia przypadają na te same dni
miesiąca. Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z przyjętą
w 325 roku naszej ery zasadą obchodzenia Wielkanocy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, iloczyn
liczby lat obu ostatnich cykli, czyli 19X28 = 532, jest okresem
powtarzania się dat Wielkanocy.
Przy ustanawianiu juliańskiej rachuby dni obliczono, że najbliższym w przeszłości rokiem, w którym początek indykcji,
cyklu Metona i cyklu słonecznego przypadał w dniu l stycznia
był właśnie rok 4713 przed naszą erą. Dzień ten przyjęto jako
zerowy według rachuby juliańskiej. Dla przykładu podamy, że
czwartek 25 lipca 1968 roku jest 2 440 063 dniem rachuby juliańskiej.

Do przeliczania dowolnej daty kalendarza gregoriańskiego
na odpowiedni dzień według rachuby juliańskiej i odwrotnie
służą specjalne tablice publikowane niemal we wszystkich ka*) Dziewiętnastoletnią okresowość powtarzania się faz Księżyca w tych
san'lych dniach określonego roku latwo zaobserwować w tabeli w artykule K. Ziolkowskiego "Jak znaleźć fazę Księżyca" w poprzednim numerze Uranii (nr 6 z 1968 r.) na str. 181.
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lendarzach i rocznikach astronomicznych. Jeśli jednak nie ma
możliwości posługiwania się tablicami, co ma miejsce np.
w przypadku prowadzenia obliczeń orbit ciał niebieskich za
pomocą elektronicznych maszyn matematycznych, wtedy koniecznym staje się stosowanie jakiegoś innego ogólnego sposobu postępowania. Podamy jeden z nich.
Metodę zamiany daty kalendarza gregoriańskiego na odpowiedni dzień według rachuby juliańskiej zademonstrujemy na
konkretnym przykładzie: jaki dzień rachuby juliańskiej odpowiada dacie 25 lipca 1968 roku.
Najpierw pewna zasada ogólna metody: numerację miesięcy
rozpoczynamy nie od stycznia lecz od marca, któremu przypisujemy liczbę O. Kwiecień będzie miał w myśl tej zasady numer l, maj - 2, czerwiec- 3 itd., grudniowi będzie odpowiadać liczba 9 natomiast styczeń będzie miał numer 10 a luty 11
przy czym w przypadku gdy dana data dotyczy stycznia lub
lutego wtedy odpowiedni numer roku należy zmniejszyć o l.
Np. data 25 lipca 1968 roku będzie, zgodnie z powyższą umową,
scharakteryzowana trzema liczbami: dzień - 25, miesiąc- 4,
rok - 1968, a data 23 lutego 1963 roku - następującymi liczbami: dzień - 23, miesiąc - 11, rok - 1962.
W poniższych ciągach kolejnych czynności operować bę
dziemy czterema działaniami arytmetycznymi: dodawaniem,
odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem. Dzielenie wykonujemy zawsze w ten sposób aby wynik był liczbą całkowitą tzn.
odrzucamy jego część ułamkową lub inaczej - nie bierzemy
pod uwagę reszty dzielenia. O tej umowie należy zawsze pamiętać!

A teraz wykonujemy kolejno
l.

Podzielić liczbę

następujące działania:

lat danej daty (1968) przez 100 .

1968 : 100 = 19
w punkcie l
.
.
.
.
1968- (19 X 100) = 68
3. Liczbę 146 097 (ilość dni w czterech stuleciach) pomnożyć przez wynik
działań w punkcie l i rezultat podzielić przez 4 .
(146 097 X 19) : 4 = 693 960
4. Liczbę 1461 (ilość dni w każdej czwórce lat wyłączając lata podzielne
przez 100) pomnożyć przez wynik działań w punkcie 2 i rezultat
podzielić przez 4 .
. .
(1461 X 68) : 4 = 24 837
5. Liczbę 153 (ilość dni w p1ęc1U miesiącach: od marca do lipca lub od
sierpnia do grudnia) pomnożyć przez numer miesiąca danej daty (4),
do wyniku dodać 2 i rezultat podzielić przez 5 . . . . . . .
[(153 X 4)+2]: 5 = 122
2. Od liczby lat danej daty (1968)
pomnożony przez 100 .

odjąć

wynik

działań
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działań w punktach 3, 4 i 5 dodać: liczbę l 721119
(dzień juliański odpowiadający dacie O marca O roku naszej ery według kalendarza gregoriańskiego) oraz liczbę dni danej daty (25)

6. Do sumy wyników

693 960 + 24 837 + 122 + 1721119 + 25 = 2 440 063
Wynik ostatniego, szóstego kroku jest końcowym rezultatem zamiany
daty kalendarza gregoriańskiego na odpowiedni dzień według rachuby
juliańskiej . W naszym przykładzie obliczyliśmy, że 25 lipca 1968 roku
mamy 2 440 063 dzień juliański.

Przeliczenie odwrotne dnia rachuby juliańskiej na odpowiedwykonuje się drogą nastę

nią datę kalendarza gregoriańskiego
pujących kolejnych czynności:

juliańskich (2 440 063) odjąć l 721119 (znaczenie
patrz punkt 6 poprzedniego ciągu działań) . .
.
2 440 063- l 721 119 = 718 944
Od w yniku działania w punkcie l pomnożonego przez 4 odjąć l .
.
(718 944 X 4) - l = 2 875 775
Wynik działań w punkcie 2 podzielić przez 146 097 (znaczenie tej
liczby - patrz punkt 3 poprzedniego ciągu działań) .
2 875 775 : 146 097 = 19
Od wyniku działań w punkcie 2 odjąć wynik działań w punkcie 3
p o mnoż o ny przez 146 097 .
2 875 775- (19 X 146 097) = 99 932
Wynik działań w punkcie 4 podzielić przez 4 .
99 932 : 4 = 24 983
Do wyniku działań w punkcie 5 pomnożoneg o przez 4 dodać 3 .
(24 983 X 4) + 3 = 99 935
Wy nik. działań w punkcie 6 podzielić przez 1461 (znaczenie tej liczby - patrz punkt 4 poprzedniego ciągu działań) .
99 935 : 1461 = 68
Od w yniku działań w punkcie 6 odjąć wynik działań w punkcie 7 pomno żony przez 1461
99 935- (68 X 1461) = 587
Wynik działań w punkcie 8 powiększony o 4 podzielić przez 4 .
.
.
(587 + 4) : 4 = 147
Od wyniku działań w punkcie 9 pomnożonego przez 5 odjąć 3 .
(147 X 5)- 3 = 732
Wynik działań w punkcie 10 podzielić przez 153 (znaczenie tej liczby - patrz punkt 5 poprzedniego ciągu działań) .
732:153 = 4
Od wyniku działań w punkcie 10 odjąć wynik działań w punkcie 11
p o mnożon y przez 153 .
732-(4 X 153) = 120
Wynik działań w punkcie 12 powiększony o 5 podzielić przez 5
(120 + 5): 5 = 25
Do wyniku działań w punkcie 3 pomnożonego przez 100 dodać wynik
działań w punkcie 7 .
.
.
. .
. .
(19 X 100) + 68 = 1968

l. Od danej liczby dni

tej liczby -

2.
3.

4.
5.

'

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wyniki działań w punktach 13, 11 i 14 dają ostateczny rezultat tzn. odpowiednio dzień, miesiąc i rok kalendarza gregoriań
skiego odpowiadające danej dacie juliańskiej rachuby dni.
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W naszym przykładzie są to liczby 25, 4 i 1968. Parniętając
o sformułowanej wyżej zasadzie numeracji miesięcy wnioskujemy, że odpowiadają one dacie 25 lipca 1968 roku.
KRONIKA
Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od 1 stycznia do 31 marca 1968 r.)

A. Satelity Ziemi.
l. Kosmos, ZSRR

-

satelity

realizujące program badania przestrzeni kosmicznej,
umieszczono na orbitach 11 tych satelHów, oznaczonych numerami od 199 do 209.
W oparciu o satelity Kosmos rozbudowuje się system służby meteorologicznej pod nazwą Meteor. Obecnie w skład tego systemu wchodzą
Kosmosy Nr 122, 144, 156, 184 i 206 (wprowadzony na orbitę dnia 14 marca). Dane obserwacyjne wykorzystywane są przede wszystkim w lotnictwie dla lotów na dużych wysokościach oraz w marynarce handlowej
i rybackiej.
2. Sonda-4, ZSRR
- 2 marca wprowadzona na wydłużoną orbitę satelitarną,
- cel: dalsze badanie przestrzeni okołoziemskiej oraz próba funkcjonowania nowych urządzeń i zespołów.
ogółem

B. Statki kosmiczne.
l. Surveyor-7, USA

-

-

-

7 stycznia wystrzelony z Przyl. Kennedy w kierunku Księżyca,
10 stycznia lądowal na jego powierzchni w pobliżu krateru Tycho,
masa 1480 kg, wyposażenie: kamery TV, koparka, aparatura do analizy chemicznej gruntu, aparaty do badań własności magnetycznych powierzchni Księżyca, stwierdzania obecności żelaza, pomiarów temperatury.
Surveyor-7 przekazał szereg obrazów powierzchni Księżyca i wykonał inne badania. Analiza chemiczna gruntu nie powiodła się, analizator zawisł na wysokości okolo l stopy od powierzchni.
Surveyor-7 jest ostatnim z tej serii aparatów.

C. Inne doniesienia.
Kabina Apollo (bez załogi). 22 stycznia umieszczona na orbicie przy
pomocy rakiety Saturn. Próbny lot dla sprawdzenia działania urządzeń.
Dauphin - francuska sonda atmosferyczna. Wystrzelona dnia 8 marca
na wysokość 125 km. Masa 1000 kg, masa aparatury 130 kg, długość 5 m,
średnica 56 cm.
Współpraca w dziedzinie badań Kosmosu ZSRR z innymi krajami zacieśnia się. Istnieje obecnie konkretny projekt umieszczenia francuskiego
satelity Roseau przy pomocy radzieckiej rakiety nośnej na wydłużonej
orbicie o apogeum 250 tys. km. Start przewidziany jest na grudzień 1971 r.
Flanowane jest także umieszczenie na satelitach Kosmos polskiej aparatury pomiarowej. Na początek projektowany jest radiospektrograf do
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pomiarów natężenia promieniowania fal radiowych pochodzących z korony Słońca. Aparat ten ma być zbudowany w Zakładzie Radioastronomii UMK w Toruniu. Program współpracy polsko-radzieckiej zakłada
początkowo umieszczanie pojedynczych polskich aparatów w satelitach
Kosmos, a w dalszej przyszłości start satelity wyposażonego wyłącznie
w polską aparaturę.
I kwartał 1968 r. zakończył się bolesnym zdarzeniem: tragiczną śmier
cią Pierwszego Kosmonauty płk Jurija Gagarina, poniesioną w wyniku katastrofy samolotu w czasie lotu ćwiczebnego w dniu 27 marca.
Wraz z Gagarinem zginął inżynier lotnictwa płk Władimir Sieriegin.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Wyniki prac

Międzynarodowych

Lat Spokojnego

Słońca

W celu dokonania wstępnego przeglądu rezultatów międzynarodowego
programu naukowego, zorganizowanego z inicjatywy UNESCO a znanego
pn. "Międzynarodowych Lat Spokojnego Słońca" (IQSY), w Londynie,
w lipcu 1967 r. zwołany został przez Komitet Naukowy Badań Kosmicznych (COSPAR) oraz Komitet Specjalny do spraw IQSY sympozjon mię
dzynarodowy.
Do niedawna niewiele wiedziano o zachowaniu się i cechach charakterystycznych rozmaitych cząstek promieniowania, które docierają do zewnętrznej atmosfery Ziemi ze Słońca i innych części Galaktyki. Odkrycie
jednak - niemal jednoczesne - przez naukowców radzieckich i amerykańskich tzw. pasów promieniowania ("pasy Van Allena") było jednym
z najdonioślejszych odkryć Międzynarodowego Roku Geofizycznego (IGY)
i stało się początkiem dalszych interesujących badań na tym polu.
Badania nad wzajemnym oddziaływaniem rozmaitego typu promieniowania słonecznego i środowiska ziemskiego (zarówno atmosfery jak i pola
magnetycznego) są bardzo skomplikowane i rozlegle i znajdują się o'lilecnie w swym początkowym stadium, stanowiąc nową gałąź wiedzy zwaną
"fizyką słoneczno-ziemską". Rozwiązanie zaś wielu doniosłych problemów
z tej dziedziny wymaga współpracy uczonych zajmujących się zarówno
geomagnetyzmem, jak i fizyką jonosfery, promieniowaniem kosmicznym
itp., a zatem wymaga kooperacji wielu dyscyplin. Ponadto konieczne jest
uzyskanie w tej dziedzinie danych pochodzących z obserwacji, dokonywanych z możliwie najliczniejszych punktów Ziemi. Ostatnio, wysyłanie
do górnych warstw atmosfery aparatów pomiarowych na pokładach rakiet
i satelitów dostarczyło nowych interesujących wiadomości, uzupełniają
cych informacje zbierane przez punkty obserwacyjne. Powodzenie tego
rodzaju prac z zakresu fizyki słoneczno-ziemskiej zależy zarówno od koordynacji międzydyscyplinarnej jak i międzynarodowej. Koordynacja ta
osiągnięta została w ramach prac Międzynarodowych Lat Spokojnego
Słońca (IQSY) w latach 1964-1965. Sympozjon na temat wyników IQSY
w Londynie przyniósł jedynie wstępny przegląd uzyskanych osiągnięć,
a szersze analizy i dalsze badania licznych wyników będą dopiero przeprowadzane i uzupełniane w następnych latach. W czasie sympozjonu
wygloszono około 35 referatów. których autorzy reasumowali osiągnię
cia w poszczególnych etapach i dziedzinach tego wielkiego międzynarodo
wego przedsięwzięcia, jakim były Międzynarodowe Lata Spokojnego
Słońca .

(Wg Biuletynu UNESCO Nr 9/104).
TADEUSZ GRZESLO
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Jeszcze o Nowej Delfina
Chociaż o Nowej Delfina była już wzmianka w 12/67 numerze "Uranii",
ale jasne Nowe są tak godnym obserwacji obiektem dla amatorów, że
warto o niej jeszcze wspomnieć. Jak wiadomo po odkryciu jej w dniu
8 lipca 1967 r. przez Alcoca stwierdzono, że już wcześniej sfotografowano ją w różnych obserwatoriach. Fotografię jej uzyskał także 26 czerwca 1967 r. młody uczeń moskiewski S. S z a gur o w, który posłużył się
zwykłym i nieruchomym aparatem fotograficznym Zenit S. Nowa miała
wtedy jasność około 7m. Zawodowy astronom L. S o l o m o n z USA znalazł ją na kliszach uzyskanych 10 czerwca (blask nm,8), 17 czerwca (Bm,B)
i 24 czerwca (6m,7). Blask Nowej od 7 lipca do polowy sierpnia utrzymywał się w granicach 5m,5, a później zaczął wzrastać i osiągnął 29 sierpnia
4m,9 utrzymując się w tych granicach do początku października. Ponieważ wiele z powolnych Nowych (a do tego typu należy Nowa Delfina)
zmienia jasność w ten sposób, iż traci blask najpierw powoli (w ciągu
kilku miesięcy), a później szybciej slabnie o kilka wielkości gwiazdowych,
a jeszcze później znów rozbłyskuje prawie do poprzedniej jasności, można
oczekiwać, iż również Nowa Alcoca zachowa się w ten sposób, a więc,
że rozbłyśnie ona jeszcze na naszym niebie. W każdym razie przez długi
okres czasu będzie ona zapewne dostępna do obserwacji przez małe przyrządy.

ANDRZEJ MARKS

Obserwacje promieniowania rentgenowskiego

ciał

niebieskich

Zainteresowania astronomów pozasłonecznymi źródłami promieniowania rentgenowskiego sięgają roku 1962 kiedy w wyniku eksperymentu rakietowego w New Mexico wykryto silne źródła tego promieniowania
w kierunku na centrum Galaktyki. Lata następne przyniosły szereg innych odkryć źródeł promieniowania rentgenowskiego między innymi
w gwiazdozbiorze Skorpiona oraz pokrywające się z mgławicą Krab. Podczas ostatniego sympozjum COSPAR (Londyn, lipiec 1967) podano, że
prawdopodobnie w 1969 roku Stany Zjednoczone wystrzelą specjalnego
satelitę Ziemi krążącego po orbicie kołowej na wysokości około 500 km,
którego celem będzie rejestrowanie wszystkich źródeł promieniowania
rentgenowskiego ciał niebieskich. Będzie się on obracał z szybkością 30°
na minutę; stabilizowany będzie za pomocą żyroskopu wykonującego 1300
obrotów na minutę. Satelita ten będzie również posiadał specjalny układ
obwodów magnetycznych dla zabezpieczenia przed odchyleniami spowodowanymi nieregularnościami pola magnetycznego Ziemi.
KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI

Dane astronomiczne na kartach perforowanych
Niemal wszystkie najważniejsze astronomiczne dane cyfrowe dotyczące
planet, największych planetoid, a także różne katalogi
gwiazd zostały ostatnio skopiowane na kartach perforowanych (dziurkowanych). Umożliwia to bezpośrednie ich wykorzystanie w różnych automatycznych urządzeniach do przetwarzania informacji, w których dane
wejściowe wprowadza się za pomocą takich właśnie kart. Najpopularniejsze z tych urządzeń to elektroniczne maszyny cyfrowe. O ich zastosowaSłońca, Księżyca,
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niach w astronomii kilkakrotnie już informowaliśmy czytelników UraMożliwości tych zastosowań znacznie się obecnie powiększają dzięki
ułatwieniu wykorzystania w najrozmaitszych obliczeniach astronomicznych różnych stabilizowanych informacji dotyczących ciał niebieskich.
Dla przykładu wymieńmy tablice współrzędnych prostokątnych pięciu
planet zewnętrznych (od Jowisza do Plutona) podawanych co 40 dni
w okresie ponad 400 lat (1653-2060) opublikowane w XII tomie Astronamical Papers. Znajomość tych współrzędnych konieczna jest np. przy
obliczaniu orbit komet. Istnienie ich tablic na kartach perforowanych
ogromnie ułatwia prowadzenie obliczeń orbitalnych i znacznie przyspiesza czas ich wykonania. Wszystkie współrzędne dotyczące jednej planety
mieszczą się na 3721 kartach. I jeszcze kilka innych przykładów. 41 000
kart perforowanych zajmują heliocentryczne współrzędne Wenus z interwałem czterodniowym w okresie 1800-2000 opublikowane w Astronomical Papers Vol. XV Part III. Katalog gwiazd B o s s a (Albany General
Catalogue) zawiera 33 342 karty. Katalog W i l s o n a prędkości radialnych gwiazd mieści się na 15 106 kartach. Pełny wykaz tablic i katalogów
skopiowanych na kartach perforowanych opublikowany jest w Cyrkularzu nr 111 U. S. Naval Observatory (styczeń, 1966).
nii*).

KRZYSZTOF

Nowy pomiar temperatury powierzchni

ZIOŁKOWSKI

Księżyca

W r. 1966 opracowano w Stanach Zjednoczonych mapę Księżyca, na
naniesione zostały izofoty i izotermy co 2°K. Podstawą do jej opracowania były pomiary fotometryczne i telemetryczne, wykonane w dwudziestu różnych fazach Księżyca. Pomiarów dokonano na falach o dłu
gości 4500 A oraz 10-12 ~Lm za pomocą teleskopu o średnicy 150 cm
w obserwatorium na Mt Wilson (S h ort h i 11 i S a ar i). Podczas obserwacji urządzenie pomiarowe "kroiło" tarczę Księżyca na 240 równoległych
linii co 30 minut i w rezultacie otrzymywano fotometryczne i telemetryczne profile dla poszczególnych obszarów przy różnym oświetleniu.
Z wykonanych pomiarów wynika, że obszary księżycowe z większym
albedem są chłodniejsze aniżeli regiony o mniejszej zdolności od!:>ijania
promieni słonecznych. Temperatura w pobliżu terminatora wynosi około
160°K i w znacznym stopniu zależna jest od struktury powierzchni. Natomiast morza mają mniej zróżnicowaną temperaturę niż obszary górzyste,
co najlepiej wytłumaczyć ich bardziej równinną powierzchnią. We wnę
trzu krateru Kopernik odkryto bardzo interesujący obiekt, mający około
40 km średnicy. Jest on wyraźnie chłodniejszy od otoczenia, ale nie udało
się zidentyfikować go z żadnym utworem widocznym wizualnie.
Pomiary wykonano również na nieoświetlonej części Księżyca, otrzymując temperaturę 105-l10°K. Okazało się, iż niektóre utwory podczas
"nocy" księżycowej mają większą temperaturę niż najbliższa okolica. Do
utworów tych należy krater Plinius polożony w północno-zachodniej
części Mare Tranquillitatis, krater Proclus leżący na zachód od Mare
Crisium i krater De la Rue polożony na północny wschód od Mare Frigoris. Czyżby obiekty te miały lepsze przewodnictwo cieplne?
(Opracowano na podstawie pracy pt. Sbornik referatu z celostatniho
seminare o novinkach ve vyzkumu planet a Mesice, Praga, 1967).
którą

STANISŁAW

•

R. BRZOSTKIEWICZ

*) Patrz np. numery: 3 z 1964 r. str. 109, 4 z 1967 r. str. 117, 7 '8 z 1967 r. str. 214 .
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"Surveyor-7"

W dniu 7 stycznia 1968 r. wystartował w kierunku Księżyca aparat
kosmiczny "Surveyor-7", ostatnia amerykańska sonda księżycowa z tej
serii. Silniki korekcyjne hamujące uruchomiono 10 stycznia, gdy sonda
znajdowala się w odległości około 80 km od powierzchni globu księży
cowego. Do lądowania wybrano zbocza pólnocno-wschodniego walu górskiego krateru Tycho A, mającego około 25 km średnicy. (Współrzędne
selenograficzne miejsca lądowania "Surveyora-7" są następujące: 11,37°
dług. zach. i 40,87° szer. polud.). Krater ten leży około 40 km na pólnoc
od krateru Tycho, czyli w najbardziej górzystej okolicy na widocznej
z Ziemi pólkuli Księżyca.
Sonda księżycowa "Surveyor-7" wyposażona została w kamerę telewizyjną, aparaturę do pomiaru pola magnetycznego Księżyca i temperatury
jego powierzchni, aparaturę do analizy chemicznej gruntu księżycowego
oraz w mechaniczną mikrokoparkę. Wkrótce po wylądowaniu "Surveyor-7" przesłał na Ziemię pierwsze zdjęcia okolicy lądowania, na których widać niewielki krater i liczne głazy rozrzucone wokół niego. Wielka
szkoda, że zawiodła aparatura do chemicznej analizy gruntu księżyco
wego. Spodziewano się bowiem uzyskać informacje o składzie chemicznym gruntu górzystej okolicy Księżyca, co mialoby ogromne znaczenie
dla selenologii. (Przy pomocy "Surveyora-5" i "Surveyora-6" otrzymano
dane o składzie chemicznym gruntu mórz księżycowych).
Panorama zestawiona ze zdjęć "Surveyora-7" przedstawia pagórkowaty
krajobraz, będący najbardziej "dzikim widokiem" sfotografowanym przez
amerykańskie sondy księżycowe tego typu. Pamiętać jednak należy, że
wszystkie poprzednie sondy z serii "Surveyor" lądowały na morzach księ
życowych; "Surveyor-1" w południowej części Oceanus Procellarum (na
pólnoc od krateru Flamsteed), "Surveyor-3" we wschodniej części Oceanus
Procellarum (na poludniowy wschód od krateru Lansberg), "Surveyor-5"
w poludniowo-zachodniej części Mare Tranquillitatis (na pólnocny zachód
od krateru Moltke), a "Surveyor-6" na Sinus Medii (niedaleko środka
widocznej z Ziemi pólkuli Księżyca).
Przy pomocy "Surveyora-7" otrzymano bardzo interesujące zdjęcie naszej planety. Na zdjęciu tym widoczny jest jasny sierp Ziemi (Słońce
wschodzi nad Europą i Afryką) oraz dwa jasne punkty, które są promieniami laserowymi wysłanymi z zaciemnionej części globu ziemskiego
(kontynenty obu Ameryk i Ocean Atlantycki). Jeden punkt wysłało .,Table
Mountain Observatory" z Kalifornii, drugi natomiast "Kitt Peak Nationa!
Observatory" z Arizony.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Wyniki badań "Marinera-5"
W dniu 14 czerwca 1967 r. została wystrzelona w kierunku planety
Wenus amerykańska sonda międzyplanetarna "Mariner-5". Start odbył się
z Przylądka Kennedy na Florydzie za pomocą rakiety "Atlas-Agena'·,
która wzniosła sondę na trajektorię wenusjańską. Korektę lotu przeprowadzono 20 czerwca 1967 r., kiedy sonda była oddalona od naszej planety
o 1 578 000 km. W dniu 19 września 1967 r. sonda "Mariner-5" przeszla
kolo planety Wenus zaledwie w odległości 3968 km i w ciągu 20 minut
dokonywała zaplanowanych pomiarów. Uzyskane wyniki zostały zapisane
na taśmie magnetofonowej, a następnie w okresie 34 godzin drogą radiową przekazane na Ziemię.
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Praktycznie sonda "Mariner-5" była takiej samej konstrukcji jak sonda
"Mariner-4", przy pomocy której w r. 1965 otrzymano doskonałe zdjęcia
powierzchni Marsa. Na pokładzie "Marinera-5" nie było jednak kamery
fotograficznej, ponieważ planeta Wenus otoczona jest zbyt gęstą atmosferą i z tego powodu nie można fotografować jej powierzchni. W pobliżu
planety Wenus jest również wyższa temperatura niż w pobliżu Marsa,
dlatego też należała wprowadzić odpowiednie zmiany w systemie regulacji temperatury urządzeń pokładowych sondy "Mariner-5". Ponadto
trzeba było przeregulować system orientacji i kontroli lotu sondy.
Dane otrzymane za pomocą sondy "Mariner-5" są opracowywane w "Jet
Propulsian Laboratory" i w innych instytutach naukowych Ameryki. Uzyskane wyniki w zasadzie potwierdzają pomiary wykonane w r. 1962 przez
"Marinera-2" oraz dane otrzymane w r. 1967 przez radziecką sondę "Wenus-4". Potwierdzają również istnienie wokół planety Wenus jasnej korony wodorowej, sięgającej do wysokości 2900 km ponad jej powierzchnię. Jednak pomiary wykonane przez sondę "Mariner-5" wykazują, że
w pobliżu planety Wenus istnieje słabe pole magnetyczne, które najprawdopodobniej jest wytwarzane przez ruch turbulentny plazmy pochodzącej
ze Słońca. Niespodzianką jest także występowanie zórz polarnych na nieoświetlonej pólkuli planety.
STANISŁAW

Morza Marsa

R. BRZOSTKIEWICZ

wyżynami?

morza Marsa są zagłębieniami - nizinami, jest tak dawny
i rozpowszechniony, że odwrotne mniemanie jest czymś wysoce zaskakującym. Po opozycji 1965 r. tego rodzaju przypuszczenie wyrazili jednak
radioastronomowie amerykańscy C. S a g a n, J. P o l l a ck i B. G o l ds t e i n, którzy wykonali radarowe badania Marsa przy pomocy radiateleskopów znajdujących się w Goldstone. W czasie tych badań wysyłane
były fale o długości 12,5 cm i zgodnie z tym co odkryto już wcześ11iej
okazało się, że morza Marsa lepiej je odbijają niż lądy. Nieoczekiwanie
okazała się jednak, że miejsca najlepiej odbijające fale nie pokrywają
się z geometrycznymi środkami mórz, ale są przesunięte względem nich
o 10° (po powierzchni planety). Może to być objaśnione tym, że morza
są łagodnymi wgłębieniami (ze zboczami nachylonymi tylko o l do 2°),
lub... takimiż wypukłościami. Kompleksowa analiza calego uzyskanego
materialu obserwacyjnego wykazała przy tym, że przyjąć należy właśnie
to drugie wyjaśnienie. Gdyby ono było słuszne to marsjańska Wielka
Syrta mialaby wysokość 12 km (przy czym ze względu na łagodne nachylenie zboczy nie rzucałyby one jednak cieni widocznych z Ziemi). Lądy
Marsa byłyby więc według tej hipotezy nizinami pokrytymi jasnym pyłem zwiewanym na nie przez wiatry z wyżyn "mórz". Dotychczasowe
teleskopowe obserwacje z Ziemi, a także obrazy przekazane z aparatu
kosmicznego "Mariner-4" przeczą jednak temu, gdyż wskazują raczej, że
,.morza" są wgłębieniami. Obserwacje te w ogóle zresztą przeczą możli
wości istnienia dużych nierówności terenu na Marsie.
Pogląd, że

ANDRZEJ MARKS

Początki

mineralogii Marsa

Przed kilkunastu laty A. D o 11 f u s wystąpił z przypuszczeniem, że
na powierzchni Marsa znajduje się zmiażdżony limonit [Fe(OH)s]. Ostatnio do podobnego wniosku doszli A. B. B i n d er i P. C rui s h a n k,
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którzy dokonali analizy promieniowania podczerwonego, emitowanego
przez jasne i ciemne obszary planety. Limonit jest mieszaniną drobno
krystalicznych oraz bezpostaciowych wodorotlenków żelaza o barwie
ciemnobrunatnej, rdzawej lub żółtawej. Na naszej planecie minerał ten
występuje w postaci bezkształtnych nacieków i skupień, czasem o nerkowatych formach. Tworzy się na powierzchni Ziemi w wyniku chemicznego wietrzenia minerałów zawierających żelazo.
Według poglądu Bindera i Cruishanka limonit na powierzchni Marsa
nie może się obecnie wytworzyć, ponieważ atmosfera planety nie ma już
zdolności do wywołania chemicznego wietrzenia minerałów na jego powierzchni. Powstal on zatem w czasie, kiedy atmosfera marsjańska miała
jeszcze taką zdolność. Dziś powierzchnia planety pokryta jest odłamkami
limonitu, mającymi różne rozmiary (od wielkich bloków skalnych do piasku i drobnego pyłu limonitowego). Większe skały i zbocza górskie na
Marsie pokryte są limonitową skorupą typu " pustynnego laku", występu
jącego także na ziemskich pustyniach. ("Pustynny lak", zwany też " pustynną polewą", niekiedy jest spotykany również w wysokich partiach
Tatr).
STANISl,AW R. BRZOSTKIEWICZ
(Wg Icarus, 1966, nr 5).
Dwukrotny wschód Słońca na Merkurym
Obserwacje radarowe wykazują, że Merkury dokonuje obrotu wokół
swej osi w okresie 59 dni (ziemskich). Stanowi to zaledwie dwie trzecie
okresu obiegu planety dokola Słońca, który odbywa się w ciągu 87,97 dni.
A zatem jakiś punkt na powierzchni Merkurego zwrócony jest ku Słońcu
tylko co drugie przejście planety przez peryhelium, w następstwie czego
"doba" trwa tam właściwie dwa "lata". (Według dawniejszych obserwacji
Merkury obracał się wokół osi w tym samym czasie, w jakim dokonywał
pełnego obiegu dokola Słońca).
Merkury krąży dokola Słońca po dość znacznie spłaszczonej elipsie
(mfmośród orbity wynosi 0,20562), skutkiem tego jego szybkość w peryhelium znacznie wzrasta. Gdyby planeta stale poruszała się na orbicie
z taką szybkością jak w peryhelium, to jej obieg dokola Słońca odbywałby się zaledwie w ciągu 56,6 dni. Mniej więcej na cztery dni przed
przejściem planety przez peryhelium szybkość obiegu wyrównuje się
z szybkością rotacji. Wtedy zachodzi ciekawe zjawisko, gdyż Słońce odbywające swą "dzienną" wędrówkę po tamtejszym firmamencie ze wschodu na zachód nagle zatrzymuje się i rozpoczyna ruch wsteczny. Cofanie
to trwa do ośmiu dni, czyli do czasu, kiedy po przejściu planety przez
peryhelium jej ruch zaczyna odbywać się już ze zmniejszoną szybkością.
Obserwator umieszczony na powierzchni Merkurego obserwowałby
w tym czasie bardzo interesujące zjawisko. Słońce bowiem przez kilka
dni wschodzi nad wschodnim horyzontem planety i wówczas widoczna
jest tylko połowa jego tarczy. (Należy oczywiście pamiętać, że tarcza sło
neczna na Merkurym ma prawie 2,5 razy większe rozmiary kątowe niż
na Ziemi) . W pewnej jednak chwili Słońce zaczyna się cofać i wreszcie
zachodzi za wschodnim horyzontem planety. Dopiero po kilku dniach ponownie pojawia się nad wschodnim horyzontem, aby tym razem odbyć
już normalną wędrówkę po niebie Merkurego.
Gdyby na powierzchni Merkurego żył Kl audiusz P t o l e m e u s z, to
miałby duże trudności z wytłumaczeniem zawiłych ruchów Słońca na
tamtejszym firmamencie.
STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ
(Wg Sky and Telescope, 1966, nr 3).
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.,północ-południe" geoaktywności Słońca

Znanym dobrze jest fakt występowania asymetrii aktywności słonecz
nej na pólnocnej i poludniowej półkuli. Nieraz przez wiele lat silniejszą
aktywnością wyróżnia się jedna z pólkul od drugiej i jest to jeden z lepiej
ugruntowanych faktów obserwacyjnych stwierdzonych na Słońcu. Są
dzono, że asymetria ta nie odbija się w jakiś konkretny sposób na geoaktywności Słońca i że rozbłysk chromosferyczny niezależnie od tego,
czy pojawi się na północ, czy na południe od równika, będzie mial taki
sam wpływ na stan jonosfery ziemskiej czy jej pole magnetyczne, o ile
tylko inne cechy pozostaną takie same.
Niespodzianką okazało się stwierdzenie (G. A. H ar v e y i B. B e 11),
że rozbłyski z pólnocnej pólkuli mają inne cechy niż z południowej, inaczej oddziałują na Ziemię . Jest to wynik opracowania statystycznego
obserwacji z lat 1957-1960, w którym rozpatrzono związek z aktywnością
Słońca takich efektów jak tzw. biegunowa absorpcja, burze magnetyczne
czy zakłócenia jonosferyczne. Okazało się, że asymetria pólnoc-poludnie
odbija się nie tylko na ilości zjawisk związanych z aktywnością Słońca,
ale także na ich jakości w stosunku do Ziemi. Ogólny wynik statystyczny
można tak ująć , że duże rozbłyski występujące na poludniowej pólkuli
są przyczyną fadingów radiowych na Ziemi, podczas gdy pólnocna pólkula jest siedzibą takich rozbłysków, które są źródłem silnych strumieni
korpuskularnych powodujących burze magnetyczne.
Jest to oczywiście wynik statystyczny, nie określa więc jednoznacznie
każdego przypadku, ale mówi tylko o ogólnej tendencji. Na razie brak
jakichkolwiek prób interpretacji teoretycznej tego zjawiska.
JAN MERGENTALER

OBSERWACJE
Aktywność Sło1ica

w r. 1967

Powoli zbliżamy się do maksimum aktywności słonecznej. Odbywa się
to wolniej niż w cyklu poprzednim i zapewne też nadchodzące maksimum
nie będzie tak wysokie, jak poprzednie. Zanim jednak zajmę się ogólniej
nieco tym co w ogóle dziś wiemy o obecnym cyklu aktywności , najpierw - jak zwykle - omówię obserwacje dokonywane przez polskich
słoneczników , członków naszego Towarzystwa.
Obserwacje prowadzili: St. R. Brzostkiewicz w Dąbrowie Górniczej
(53 obserwacje), E. Grzyb w Radomiu (16 obs.), T . Kalinowski w Myśle
nicach (159 obs.), J. Kazimierowski (181 obs.) w Kaliszu, A. Romański
w Czeladzi (121 obs .), W. Rymko we Wrocławiu (124 obs.), J. Samojlo
w Legnicy (38 obs.), M. Schroeder we Wrocławiu (13 obs.), W. Sędzielaw
ski w Gdańsku-Oliwie (181 obs.), M. Siemieniako w Dąbrowie Górniczej
(25 obs.), L. Szymańska w Dąbrowie Górniczej (43 obs.), W. Szymański
w Dąbrowie Górniczej (163 obs.), I. Toborek w Chorzowie (83 obs.), J . Ulanowicz w Ostrowcu Swiętokrzyskim (114 obs.), B. Warwas we Wrocławiu
(80 obs.) oraz J. Wieczorek w Grodźcu (88 obs.).
W wyniku wysiłków naszych o:,serwatorów udało się wyznaczyć liczby
Wolfa w 312 dni ach, co niestety jest, zdaje się, rekordem negatywnym.
Bodaj że ż a d nego r oku nie było tak mało dni obserwacyjnych. Nie wiem
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czemu to przypisać? Czy rzeczywiście z pogodą było tak bardzo kiepsko,
czy zadziałały jakieś inne przyczyny? Najgorzej było w początku roku w styczniu i lutym, kiedy w ciągu 2 miesięcy zabrakło 18 dni, ale jeszcze
gorzej było w grudniu, kiedy jeden miesiąc mógł się poszczyctć aż 19
dniami straconymi. W wyniku takiej sytuacji naturalnie średnie miesięczne dla tych 3 miesięcy są bardzo niepewne, a ponieważ w dodatku
tak się złożyło, że w grudniu akurat nie obserwowano wtedy kiedy Słońce
wykazywało silną aktywność, średnia miesięczna grudnia (z 12 dni) jest
z naszych obserwacji o około 200/o niższa od tej jaką można by uzyskać
z danych zawartych w mapkach z Freiburga. Podobnie też za niską uzyskuje się wartość średniej rocznej, równej 84,0 z obserwacji polskich,
podczas gdy z pełnych za cały rok o':>serwacji wypada ona o około 50/o
wyższa. Tak czy inaczej średnia liczba Wolfa za rok 1967 jest rzędu około
90, a więc niecałe 50 większa od średniej dla r. 1966. W poprzednim cyklu
wzrost w mniej więcej podobnej fazie wyniósł prawie dwa razy tyle. Na
wykresie podano przebieg dziennych liczb Wolfa, który, jak to wynika
z powyższych uwag, nie odzwierciedla rzeczywistego stanu aktywności
Słońca w miesiącach styczniu, lutym i grudniu. W innych miesiącach wykres ten jest raczej poprawny. Wysoka wartość (225) liczby Wolfa w dniu
2 marca jest bardzo niepewną, opiera się na obserwacji jednego tylko
obserwatora, który w tym dniu zbyt optymistycznie ocenił ilość grup
i plam.
W ogólnych zarysach tak można scharakteryzować przebieg aktywności
Słońca (odzwierciedlający się w liczbach Wolfa) w minionym roku.
W pierwszych 3 miesiącach nastąpil dość gwałtowny skok w aktywności
(grudzień 1966 65,2, a w styczniu 1967 - 105,7)., ale potem przez 8 miesięcy nie ujawnił się większy wzrost, a raczej spadek aktywności, a następny silniejszy wzrost nastąpił dopiero w grudniu i, o ile można sądzić
z dotychczasowych obserwacji za r. 1963, trwa dalej w początku tego
roku. Gdyby wzrost aktywności szedł tak szybko jak w poprzednim cyklu, mieli':>yśmy już teraz maksimum, wobec znacznie wolniejszego wzrostu trudno powiedzieć , kiedy to maksimum wystąpi. Zapewne jednak
w r . 1968 i zapewne będzie niezbyt wysokie.
Nie tylko jednak liczby Wolfa wykazywały wzrost silniejszy na początku roku. Podobnie zachowywała się w ogóle aktywność Słońca. Tak
więc silniejsze pola magnetyczne występowały w pierwszej polowie roku ,
podobnie większe też wtedy obserwowano grupy plam i większe powierzchnie pokrywały obłoki chromosferyczne wapniowe . Silne oola magnetyczne rzędu około 3000 gaussów obserwowano w pierwszych dniach
stycznia, w końcu lutego, w końcu marca i kwietnia, pod koniec maja
i na początku czerwca. Najsilniejsze pole wykazała poiedvncza stara
plama 7 26 lipca, kiedy to zmierzono w obserwatorium w Rzymie pole
rzędn ~200 gaussów. Podobnie silne pola mierzono następnie dopiero
w grudniu i już w bieżącym roku w styczniu.
średnie wartości powierzchni plam słonecznych według także rzymskich komunikatów miały największą wartość w marcu (1846) oraz
w sierpniu (1669). Wyróżniał się małymi powierzchniami plam wrzesień ,
kiedy średnia wypadła równa zaledwie 623. Chromosfera najsilniej
aktywna była w maju i sierpniu.
J:1ko ilustrację aktywności protuberancji w obecnym cyklu załączam
zdjęcie protu':>erancji uzyskane w dniu 12. IX. 1966 r. o godz. 10 min. 22
przez dra B. Rompalta za pomocą koronografu wrocławskiego .
JAN MERGENTALER
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Widoczność

Urana i Merkurego

Przeglądając nr 5/67 "Uranii" znalazłem w notatce "Pięć lat dozorowania nieba gwiaździstego" na str. 149 wzmiankę o dostrzeganiu przez
P. K r z y wobło c ki e g o od czasu do czasu Urana okiem nieuzbrojonym. Otóż chciałbym dorzucić do niej wiadomość, że jest on właściwie

zawsze widoczny okiem nieuzbrojonym na nocnym niebie, o ile tylko
przeszkadza w tym Księ
nieuzbrojonym w okolicy
gwiazd zmiennych Eta Gem, Mi Gem, Dzeta Gem i to z terenu Warszawy,
a więc na niebie rozświetlonym przez światła miejskie, a bynajmniej nie
odznaczam się jakimś wyjątkowym wzrokiem. Spostrzeżenie moje potwierdzili także liczni inni obserwatorzy tych gwiazd zmiennych tak, że
za coś zupełnie normalnego uważaliśmy, że w czasie naszych obserwacji
widać było także Urana. W tej sytuacji uważam, że czas najwyższy sprostować bardzo rozpowszechniony pogląd, iż Uran nie jest widoczny okiem
nieuzbrojonym.
Również jeżeli chodzi o Merkurego, to wydaje mnie się, iż bardzo rozpowszechnione przekonanie, że dojrzeć go jest bardzo trudno, jest znacznie przesadzone skoro w czasach gdy bylem kierownikiem Sekcji Odczytowo-Pokazowej w Warszawskim Oddziale PTMA przynajmniej kilkakrotnie w czasie różnych elongacji zarówno ja sam, jak też i moi koledzy
pokazywaliśmy tę planetę przez teleskop na publicznych pokazach nieba
i widać ją było również doskonale okiem nieuzbrojonym, a przecież
obszaru Warszawy na pewno nie można uznać za dogodny do takich
obserwacji.
Rzeczywiście jednak okresy dobrej widoczności Merkurego są rzadkie
i trwają krótko, ale w czasie tych okresów dojrzen.i e planety absolutnie
nie jest żadnym ewenementem i z łatwością można ją obserwować "gołym" okiem.
W tej sytuacji niezbyt wiarygodny wydaje mnie się pogląd, że z pólnocnych rejonów Polski Merkury jest niewidoczny, gdyż różnica 2-3°
w wysokości w porównaniu z Warszawą nie powinna mieć prawdziwie
istotnego znaczenia.
Niezbyt też wierzę w popularną legendę-anegdotę, że Kopernik nie
widział Merkurego, gdyż przecież przebywał on przez dłuższy czas we
istnieją znośne warunki meteorologiczne i nie
życ. Sam wielokrotnie widzialem Urana okiem

Włoszech.

ANDRZEJ MARKS

KRONIKA PTMA
"Biuletyn Informacyjny"

Oddziału Gdańskiego

PTMA

Na ostatnim walnym zebraniu członków Oddziałów Gdańskiego i Gdyń
skiego w dniu 27. II. 1968 r. zapadła decyzja połączenia obu Oddziałów
w jeden, którego nazwa obecnie brzmi: Oddział Gdański w Gdyni.
Zarząd Oddziału planuje szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską, której jedną z form jest systematyczne wydawanie "Biuletynu Informacyjnego". Pierwszy numer ukazał się wprawdzie już w styczniu 1964 r.,
ale dopiero obecnie zapadła decyzja wydawania go regularnie, w postaci
kwartalnika. Redaktorem jest p . Wojciech Sędzielawski (Gdańsk-Oliwa,
ul. Zwycięzców 13 m. l, tel. 52-13-64).
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W pierwszym numerze nowej serii, oznaczonym (dla utrzymania cią
wydawnictwa) Nr 2, omówiono główne formy działalności Oddziału
Gdańskiego w Gdyni, m. in. zapowiedź zorganizowania konkursu na najlepszy referat z astronomii. Bliższe szczegóły na ten temat, którym powinna zainteresować się przede wszystkim młodzież ze szkól licealnych,
podane będą w następnym numerze Biuletynu.
Wydawnictwo ma na celu uaktywnienie członków, zwłaszcza prowadzących obserwacje. Redakcja Biuletynu zapowiada publikowanie obserwacji, ich wyników i sprawozdań z działalności sekcji obserwacyjnych.
Zarząd Oddziału informuje ponadto, że wypożycza chętnym obserwatorom-członkom PTMA instrumenty astronomiczne.
Biuletyn składa się z czterech stron formatu A4 (maszynopis powielony). Otrzymują go członkowie Oddziału Gdańskiego oraz Zarządy Oddziałów naszego Towarzystwa. Redakcja Biuletynu zwraca się do innych
Oddziałów o podjęcie tej inicjatywy i wydawanie biuletynów o podobnym charakterze, co powinno się przyczynić do polepszenia - nie najlepszej obecnie - sytuacji w PTMA. Jednocześnie Redakcja Biuletynu
zwraca się o krytyczną ocenę tej formy działalności.
Zdaniem piszącego te słowa inicjatywa Oddziału Gdańskiego jest jak
najbardziej godna uznania. Ambicją każdego obserwatora - milośnika
astronomii jest, aby jego prace byly opublikowane, aby mial pewność,
że wyniki jego pracy mogły być przez kogoś zużytkowane. Dotyczy to
w szczególności obserwacji prowadzonych systematycznie - jak obserwacje gwiazd zmiennych, meteorów lub plam słonecznych. Jeżeli rezultaty wielu wieczorów, a nawet nocy obserwacyjnych, mają pozostać na
zawsze utajone w zeszytach obserwacyjnych, do których być może nikt
nigdy nie zajrzy, odpada dalsza chęć do pracy. I to właśnie w chwili,
gdy obserwator opanował technikę obserwacyjną, na!:>ral rutyny i obserwacje jego mogłyby stanowić cenny material do opracowań naukowych.
Redakcja "Uranii" spotyka się niekiedy z zarzutami, że publikuje
rzadko, i tylko niektóre, wyniki obserwacji i opracowania członków naszego Towarzystwa. Należy tu więc wyjaśnić, że naszego miesięcznika
nie można traktować jako "wolną trybunę" dla każdego członka, który
ma chęć się "wypisać". "Urania" jest organem PTMA i reprezentuje je
na zewnątrz. Jest to czasopismo wydawane z zasiłku Polskiej Akademii
Nauk i przeznaczone nie tylko dla członków PTMA, ale i dla bibliotek
szkolnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli. Część nakładu trafia
do rąk osób interesujących się poważnie astronomią i jest dla nich jedynym dostępnym źródłem bieżących informacji. Część wreszcie - drogą
Wymiany międzynarodowej - dostaje się do bibliotek zagranicznych obserwatoriów astronomicznych. Publikowanie więc niektórych obserwacji,
typowych dla milośników w okresie "szkoleniowym", nie jest nawet
wskazane w "Uranii" jako centralnym organie Towarzystwa. Z tych
samych względów nie mogą być również publikowane niektóre opracowania - tak często nadsyłane przez milośników astronomii - zawierające własny pogląd na zagadnienia kosmologiczne. W naszej "teczce redakcyjnej" mamy szereg prac tego typu. Nadawałyby się doskonale jako
temat do odczytu na zebraniu dyskusyjnym, ale nie uzyskały aprobaty
Komitetu Redakcyjnego.
Na marginesie tych rozważań należy zaznaczyć, że inicjatywa wydawania biuletynów nie jest nowa w naszym Towarzystwie, biuletyny zaWierające informacje o niektórych zjawiskach (zaćmienia, kometa itp.)
wydawane już były w latach poprzednich np. przez Oddział PTMA w Krakowie. W ubiegłym roku Oddział w Szczecinku wydal specjalny zeszyt
głości
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140 stron maszynopisu, zawierający tekst 12 referatów wygłosw
nych przez uczniów szkól licealnych na podstawie literatury. Podobne
Seminarium było zorganizowane i w roku bieżącym (12 maja) - szczegóły
podamy w jednym z najbliższych numerów "Uranii".

liczący

L. ZAJDLER -

Kalisz -

Naczelny redaktor Uranii

miejsce pierwszych w Polsce obserwacji astronomicznych
przy u życiu lunet (II)

Doceniając znaczenie pierwszych o~serwacji astronomicznych *) i w zrozumieniu historycznego dla Kalisza momentu, staraniem Wydziału Kultury Prezydium MRN w Kaliszu oraz Muzeum Ziemi Kaliskiej powstała
w Kaliszu przy ul. Ułańskiej 9c Dostrzegalnia Astronomiczna, której przekazanie do użytku publicznego nastąpiło w dn. 28 listopada 1964 r. Z dniem
2 stycznia 1966 r. Dostrzegalnia stała się Sekcją przy Kaliskim Domu
Kultury.
Kierunek działania Sekcji Milośników Astronomii jest taki sam jak
w oddziałach PTMA. Również uczestnikami Sekcji są przeważnie człon
kowie Oddziału Poznańskiego PTMA oraz młodzież szkól licealnych.
Wprawdzie w Kaliszu milośników astronomii jest niewielu, to jednak
swoją postawą i świadomością słusznych celów nałożyli oni sobie obowiązek sprostania wytyczonym zadaniom:
l. Upamiętnić 350-tą rocznicę pierwszych obserwacji astronomicznych
w Kaliszu przy użyciu lunet przypadającą we wrześniu 1968 r.
2. Zrekonstruowanie trzech instrumentów astronomicznych używanych
przez Karola Malapertę.
3. Wykonanie lunety podobnej do używanej przez Galileusza.
4. Zebrać reprodukcje dokumentów związanych z omawianymi obserwacjami.
5. Doprowadzić do wyremontowania wnętrza historycznej wieży.
6. Nawiązać kontakt z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w celu udostępnienia wieży dla zwiedzających i wycieczek.
7. W dalszym ciągu kontynuować obserwacje plam słonecznych, rozpoczęte w swoim czasie przez Malapertę.
8. Odrestaurować znajdujące się na terenie Kalisza dwa stare zegary
słoneczne.
9. Przeprowadzić

poszukiwania meteorytów w miejscowości Moraska
Poznania.
10. Wymiana doświadczeń, myśli i koncepcji pomiędzy Zarządami Oddziałów PTMA w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu a Dostrzegalnią Astronomiczną w Kaliszu.
11. Spowodować wybudowanie w Kaliszu planetarium.
Zrealizowante ambitnych zadań na przestrzeni kilku najbliższych lat
stawiają sobie milośnicy astronomii na terenie Kalisza. Kierownictwo
Dostrzegalni może z zadowoleniem liczyć na współpracę i pomoc takich
uczni, jak Ob. Ob. Leszek D a l i n ki e w i c z, Stanisław J a c ki e w i c z,
Błażej S o b k o w i c z i innych, którzy z zamiłowaniem wolny czas od
nauki szkolnej poświęcają dodatkowo na pochlanianie wiedzy astronomicznej , korzystając z obszernej biblioteki Dostrzegalni Astronomicznej.
Kilku milośników może poszczycić się nie najgorszymi wynikami przy
budowie własnych lunet.
koło

•)

Pierwszą czt:ść opublikowaliśmy

w zeszycie majowym na str. 141.
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Bardzo milym akcentem wśród młodzieży związanej więzami wspólnych zainteresowań było przybycie w dniu 29 października 1967 r. wcześnie rano na dzienny pokaz nieba. Oglądano Księżyc, Jowisza, Wenus
oraz plamy słoneczne. Pokaz trwał, z iicznym udziałem publiczności, na
tarasie Dostrzegalni do godz. 13-tej. Wśród instrumentów astronomicznych
był w użyciu teleskop systemu Newtona ze zwierciadłem o średnicy
26 cm i ogniskową 2060 mm.
Pokazy nieba prowadzi się również przy użyciu lunety o średnicy
obiektywu 8 cm i ogniskowej 1320 mm na dziedzińcu Kaliskiego Domu
Kultury, na tle historycznej wieży.
Dużą pomoc i uznanie dla prac Sekcji Astronomicznej okazuje kierownik Kaliskiego Domu Kultury, p. E u g e n i u s z P i e trzy k o w s ki,
za co na tym miejscu składam Mu najserdeczniejsze podziękowanie .
JANUSZ KAZIMIEROWSKI -

Kalisz

TO I OWO
Rekordowe tempo publikacji astronomicznych
Proces wydawniczy astronomicznych publikacji naukowych trwa w Polsce mniej więcej rok. Tym większe zdziwienie budzi tempo publikacji
pracy Allana S a n d a g e' a w numerze 4 tomu 141 z roku 1965 jednego
z najpoważniejszych czasopism astronomicznych The Astrophysical Journal. Obserwacje, które były podstawą pracy autor zakończył wykonywać
na dziesięć dni przed złożeniem w redakcji maszynopisu pracy, które nastąpiło 15 maja 1965 roku. Gdy w pierwszych dniach czerwca (oczywiście
tego samego roku) numer opuścił drukarnię było już jednak wiadomo,
że główne wnioski pracy Sandage'a są błędne! Praca dotyczyła quasi-gwiezdnych galaktyk nie będących radioźródłami.
K. Z.

Ciekawy wizerunek Kopernika z

końca

XVI wieku

W Muzeum Narodowym w Krakowie (Zbiory Czartoryskich) znajduje się bardzo ciekawy wizerunek Mikołaja K o p er n i k a, wykonany przez nieznanego artystę gdzieś pod koniec XVI w. Portret ten *)
(wysokość 182 mm, szerokość 130 mm) jest miedziorytem wykonanym
rylcem, retuszowanym igłą i wytrawionym (akwaforta). Widzimy na
nim Kopernika z długimi i prostymi włosami, spadającymi nisko na
czoło. Twarz poradlona jest licznymi bruzdami, oczy bardzo duże, usta
natomiast dziecinnie drobne. Kopernik siedzi za stołem, na którym opiera obie ręce. W lewej trzyma książkę z klamerkami. Na brzegu płyty
stołowej znajduje się następujący napis: D. Nicolaus Copernicus. Tłem
są proporcjonalnie rozłożone płaszczyzny ścian, tworząc ciemny podkład
dla jasnej głowy i torsu, a jasny zaś dla rzuconego cienia. Na lewo od
głowy astronoma znajduje się okno, przez które widoczny jest krajobraz
z dwoma drzewami na pierwszym planie. Wizerunek ten został opisany
już w XIX w. przez I. P o l k o w s ki e g o (Kopernikijana czyli materiały do pism i życia Mikołaja Kopernika, t. III, Gniezno 1875, str. 241).
Drugi znany egzemplarz tego wizerunku znajdował się pod koniec
XIX w. w autografie De Revolutionibus, będący w tym czasie własnością
hr. N o s t i t z a z Pragi (reprodukcja z tego egzemplarza zamieszczona
jest w dziele J. Ros t a f i ń ski e g o pt. Medycyna w Uniwersytecie
*) Patrz 2 str. okładki

w nr 6/1968 "Uranii''.
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Jagiellońskim w XV w., Kraków 1900, str. 59). Odkrył go prof. L. A. B i rk e n m ajer w 1896 r ., kiedy to porównywał toruńską edycję De Revolutnicmibus z rękopisem (Mikołaj Kopernik, studia nad pracami Kopernika oraz materialy biograficzne, Część pierwsza, Kraków 1900,
str. 675-678 *). Birkenmajer dowodzi, iż kiedyś rycina ta wklejona była
do rękopisu dzieła Kopernika, o czym świadczyłaby pozostałość substancji kleistej na jej odwrocie. Rycina ta różni się od egzemplarza krakowskiego tym, że po słowie Copernicus znajduje się dopisek czerwonym
atramentem: A 0 AEtatis 70, zrobiony jakąś nieznaną ręką. Dopisek oraz
słabsze odbicie ryciny wprowadziło w błąd prof. Birkenmajera. Sądził
on bowiem, że portret ten przedstawiać może Kopernika w siedemdziesiątym roku jego życia. Do wyciągnięcia takiego wniosku przyczynił się
też opis ryciny dokonany przez Polkowskiego, gdzie podano, że na
egzemplarzu krakowskim Kopernik trzyma książkę w prawej ręce. Na
tej podstawie można by sądzić, iż są to dwie różne ryciny. Błąd ten
zresztą popełnia także Z. B a t o w s ki (Wizerunek Kopernika, Toruń
1933, str. 41--43). Stwierdza on jednak, że obie ryciny zostały odbite
z tej samej płyty, a dopisek czerwonym atramentem podaje poprostu
wiek, którego dożył wielki astronom.

ST. R. BRZOSTKIEWICZ

NOWOSCI WYDAWNICZE
Eugeniusz Rybka - ASTRONOMIA OGOLNA. PWN, Warszawa 1968,
Wyd. III, str. 573, cena zl 78,Nowe opracowanie znanego od szeregu lat (I wyd. 1952 r., II wyd.
1957 r.) podręcznika dla studentów I roku uniwersyteckich studiów astronomii.
Wielu Czytelników zna na pewno poprzednie wydania "Astronomii
ogólnej", mimo to zapewne z zaciekawieniem sięgną po kolejne wydanie,
tym bardziej, że - jak pisze Autor w przedmowie - " ... podręcznik ten
prawie w calości został napisany na nowo, aby dostosować go do stanu
wiedzy astronomicznej z lat ostatnich".
Dla Czytelników poszukujących dobrego wprowadzenia w zagadnienia
astronomii należy w pierwszej kolejności polecić właśnie "Astronomię
ogólną".

Bogactwo zawartego w niej materialu przerasta wszelkie inne znane
i występujące na polskim rynku księgarskim opracowania. Mimo zasadniczego przeznaczenia "Astronomii ogólnej" jako podręcznika uniwersyteckiego może ona, a nawet powinna być swego rodzaju podręcznikiem
encyklopedycznym dla milośników astronomii oraz nauczycieli szkól śred
nich wykładających astronomię.
Treść książki ujęta jest w 26 rozdziałach opisujących pokrewne sobie
tematycznie zagadnienia: od elementarnych zjawisk na sferze niebieskiej
aż do zagadnień kosmogonii i budowy wszechświata . Mimo niezwykle
rozległych obecnie zainteresowań astronomii zjawiskami wszechświata,
wszystkie one znalazły swe ujęcie w "Astronomii ogólnej". Uzupełnie
niem tej wiedzy o niebie i jego zjawiskach jest dodatek obejmujący zarys
historii astronomii, a ponadto dwa dalsze dodatki: stale astronomiczne
0)

Obecnie w autografie De Revo!uttontbus nie ma

już

tego wizerunku Koperej, kierownika Od-

(Informację tę otrzymałem od dr Anny Kamiński
działu Starych Druków Biblioteki J'agiellońskiej),

nika
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i gwiazdozbiory oraz skorowidze nazwisk i rzeczowy. 206 ilustracji (fotografii i rysunków) i 11 tablic zawierających dane porównawcze z różnych
dziedzin astronomii pozwalają lepiej opanować tekst oraz posługiwać się
książką na codzień, przy różnych okazjach i potrzebach.
"Astronomia ogólna" została napisana w latach 1964-65. Po przygotowaniu maszynopisu Autor dodał jeszcze niektóre nowsze wiadomości.
Stawia to książkę tę w rzędzie najbardziej aktualnych opracowań z astronomii.
Ta-deusz Jarzębowski - ELEMENTY ASTRONOMII. Podręcznik dla
technikum geodezyjnego (wyd. III), Państw. Przeds. Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1967, str. 252, cena zl 17,80
Książka obejmuje tematykę typowo podręcznikową: od sfery niebieskiej i układów współrzędnych poprzez zjawiska służące do obliczania
czasu, omówienie instrumentów astronomicznych i wyznaczanie współ
rzędnych geodezyjnych, do podstawowych wiadomości o układzie słonecz
nym i gwiazdach. W zakończeniu poszczególnych rozdziałów podane są
ćwiczenia i zadania.
"Elementy astronomii" znaleźć mogą zastosowanie w zajęciach z mło
dzieżą na terenie Szkolnych Kółek Astronomicznych.
Uzupełnienie tekstu stanowi 115 ilustracji, tabela planet i najjaśniej
szych gwiazd oraz mapka nieba północnego.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Włodzimierz Zonn KOSMOLOGIA WSPÓŁCZESNA. PWN, Warszawa 1968 (Bibl. "Omega" nr 101), str. 110, cena zł 10,"Kosmologia jest nauką dość osobliwą, różniącą się od wszystkich
innych nauk przyrodniczych chociażby tym, że bada jeden tylko obiekt".
Tym zdaniem, które pozwoliłem sobie zacytować, otwiera autor swe wprowadzenie do kosmologii, nauki o wszechświecie jako pewnej całości.
W starożytności słowo "kosmologia" było synonimem astronomii, obecnie
kosmologia stoi na pograniczu astronomii, fizyki teoretycznej i filozofii
Uogólnia ona dane astronomii pozagalaktycznej, abstrahując od właści
wości jednostkowych galaktyk i ich układów. To uogólnienie odbywa się
dzięki zastosowaniu teorii fizycznych: w pierwszym rzędzie ogólnej teorii
względności, ale również termodynamiki, mechaniki statystycznej , elektrodynamiki, fizyki jądrowej. Powstaje przy tym ważny problem, czy
prawa fizyczne, udowodnione na ogól w dość wąskich z kosmologicznego
punktu widzenia ramach, wolno ekstrapolować (i jak?) w czasie i przestrzeni.
Nieduża o':Jjętościowo monografia popularna prof. Zonna, wybitnego
naukowca i popularyzatora, stanowi wprowadzenie w krąg zagadnień
kosmologicznych. Składa się ona z czterech rozdziałów:
l. Czym jest kosmologia.
2. Paradoks grawitacyjny i paradoks fotometryczny.
3. Współczesne teorie kosmologiczne.
4. Testowanie teorii kosmologicznych.
Zatrzymam się szerzej na ostatnim z rozdziałów. Przed trzema laty
na łamach "Uranii" Ziołkowski, omawiając koncepcje kosmologiczne
("Urania" 36, Nr 4, str. 108 z 1965 r.) przytoczył twierdzenie, tkwiące
u podstaw współczesnej metodologii nauk ścisłych: "Teoria naukowa jest
tym lepsza im łatwiej ją obalić". Również teorie kosmologiczne muszą
zasugerować dokonanie obserwacji, za pomocą których da się te teorie
obalić (względnie potwierdzić, ale to ostatnie zadanie jest trudniejsze
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i w zasadzie niewykonalne). Dotychczas astronomia niewiele

dawała mosprawdzenia słuszności różnych koncepcji kosmologicznych (przedstawionych w trzecim rozdziale książki), jak mówi autor
"dotychczas poruszaliśmy się w małym stosunkowo obszarze, gdzie każda
teoria była «dobra»". Obecnie sprawdzanie słuszności różnych teorii kosmologicznych stało się możliwe (choć nadal niełatwe) dzięki rozwojowi
astronomii pozagalaktycznej. Informacji dostarczają badania nad ewolucją i morfologią galaktyk, ich poczerwienieniem, zliczenia galaktyk i analiza statystyczna ich rozmieszczenia (skupienie galaktyk w gromady). We
wszystkich tych dziedzinach coraz ważniejszą rolę obok obserwacji widma
optycznego odgrywają obserwacje radioastronomiczne. Dzięki współpracy
astronomii optycznej z radiową możliwe stało się odkrycie kwazarów dziwnych obiektów, które zdaniem jednych są gwiazdami, zdaniem innych
galaktykami, a choć odkrycie ich miało miejsce przed paru laty, ukazała
się już na ich temat lawina prac.
Na zakończenie wspomnimy jeszcze krótko o dalszych, odległych od
tradycyjnej astronomii metodach sprawdzania teorii kosmologicznych:
poprzez analizę składu chemicznego gwiazd, :•Jadanie tzw. radiowego promieniowania tła, badanie pochodzenia i własności promieniowania kosmicznego. Wszystkie te zagadnienia zostały przedstawione przez autora
w sposób interesujący, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy. Mimo
bujnego rozwoju tych dziedzin w ostatnich latach widać wszędzie pełno
znaków zapytania. Dobry to objaw.
żliwości bezpośredniego

BRONISŁAW

KUCHOWICZ

Josef Sadil - PLANETY. PWN, Warszawa 1967 (Biblioteka Problemów), str. 434, cena zł 37,Planety Układu Słonecznego - to nie tylko dziedzina zainteresowań
astronomii. Tak było niegdyś, kiedy to planety dla ziemskiego obserwatora wyróżniały się tylko ruchem własnym, odmiennym od ruchu sfery
niebieskiej. Dzisiaj każda planeta to złożony problem, nie tylko dla astronomii ale także dla fizyki, chemii, meteorologii, mineralogii, biologii.
Oczywiście obserwacyjna praca astronoma jest najważniejsza, ale dla
prawidłowej interpretacji zaobserwowanych szczegółów na powierzchniach planet trzeba koniecznie uciekać się do współpracy z tymi i innymi
jeszcze dziedzinami wiedzy. Narastanie materialu obserwacyjnego i jego
interpretacji powoduje konieczność dokonywania co pewien czas jego
selekcji, w wyniku której powstają nowe, aktualniejsze opracowania z poszczególnych dziedzin astronomii.
Przekazana czytelnikowi z początkiem 1968 r. książka J. Sadila po raz
pierwszy ukazała się w Pradze w 1963 r. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie
może ona zawierać materialu późniejszego niż ze':lrany do 1962 r. Brak
oczywiście wyników najnowszych sondaży planetarnych dokonanych przez
"Mariner-4" (lipiec 1965 r.) i "Wenus-4" (październik 1967 r.).
Jeśli chodzi o aktualności z dziedziny astronomii, to obecnie w dobie
intensywnego rozwoju astronautyki czytelnik musi polegać wyłącznie na
prasie ogólnej i astronomicznej. Książka J. Sadila daje natomiast przegląd podstawowych zagadnień planetarnych, w możliwie najbardziej
aktualnym ich ujęciu. Oprócz aktualnych wyników badań planet J. Sadil
zamieścił w swej książce szereg wiadomości o znaczeniu historycznym.
Ogólnie rzecz biorąc książka jest wyczerpującą encyklopedią wiedzy
o planetach. Zaznajomienie się z nią pozwoli na lepsze zrozumienie i opanowanie licznych doniesień prasowych o nowych odkryciach dokonanych
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na planetach, czy to przez obserwacje wizualne, czy radioastronomiczne,
czy wreszcie w postaci sondaży przy pomocy aparatów automatycznych.
Poszczególne planety omówione są przez autora w sposób uwzględnia
jący wszystkie problemy z nimi się wiążące, tzn. problemy ogólne (wielkość, masa, charakterystyki orbity itp.) oraz problemy szczególnie dla
danej planety charakterystyczne, dla przykładu:
- Merkury: podobieństwo do Księżyca,
- Wenus: zagadki atmosfery i czasem dostrzeganych na niej szczegółów (plam),
- Mars: atmosfera, struktura powierzchni, możliwości życia,
- Jowisz: twory powierzchniowe, skład atmosfery, działalność o charakterze erupcji,
- Saturn: pierścienie i księżyce,
- Uran i Neptun: atmosfery i widoczne w niej szczegóły,
- Pluton: czy jest dawnym księżycem Neptuna.
Rozdział przedostatni (XI) poświęca Autor omówieniu powstania ukła
du planetarnego Słońca, ujmując w nim wszystkie hipotezy jakie na ten
temat powstały. Wreszcie w rozdziale XII omówione są dane obserwacyjne i hipotezy odnośnie innych układów planetarnych, a także interesujące zagadnienie ekosfer planetarnych.
60 ilustracji (fotografii i rysunków) uzupełnia tekst, w zakończeniu podane są tabelki porównawcze niektórych parametrów planet i ich księ
życów oraz indeksy: nazwisk i rzeczowy.
ALEKSANDER KUSNIERZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

LIPIEC 1968 R.

W lipcu mamy niezłe warunki widoczności Merkurego, którego odnajdziemy rankiem nad wschodnim horyzontem. Jasność planety stale wzrasta od + 1.5 wielkości gwiazdowej na początku miesiąca do -1.5 pod koniec lipca. Najlepiej widoczny ·':lędzie Merkury w polowie miesiąca, kiedy
to osiągnie największe zachodnie odchylenie od Słońca.
Wenus, po czerwcowym złączeniu ze Słońcem, jest jeszcze niewidoczna,
natomiast Marsa możemy już próbować odnaleźć od polowy miesiąca rankiem, nisko nad wschodnim horyzontem, jako gwiazdę okolo + 2 wielkości.

Jowisz widoczny jest jeszcze wieczorem jako gwiazda okola - 1.3 wielw gwiazdozbiorze Lwa. Saturn widoczny jest w drugiej polowie
nocy w gwiazdozbiorze Ryb jako gwiazda okola +0.7 wielkości. Urana
możemy jeszcze próbować odszukać przez lunetę wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Lwa i Panny, ale jest już właściwie praktycznie niewidoczny. Neptun widoczny jest jeszcze wieczorem w gwiazdozbiorze Wagi
(odnajdziemy go przez lunetę jako gwiazdę 8 wielkości), a Pluton jest
niewidoczny.
Rankiem możemy też odszukać przez lunetę Westę, jedną z czterech
najjaśniejszych i największych planetoid, widoczną jako gwiazda około
7.5 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba.
kości
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Id Wieczorem obserwujemy koniec zaćmienia 1 księżyca Jowisza. Księ
ten pojawi się nagle z cienia planety o 20h36m w pobliżu prawego
brzegu tarczy planety, patrząc przez lunetę odwracającą.
2d8h Bliskie zlączenie Urana z Księżycem. Zakrycie Urana przez tarczę
Księżyca widoczne będzie na pólnocnym Pacyfiku. Wieczorem o 21ht8m
obserwujemy początek przejścia 2 księżyca Jowisza na tle tarczy planety.
3d O 20hl].m księżyc 4 Jowisza rozpoczyna przejście na tle tarczy planety.
6dl5h Niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem.
7dl4h Bliskie zlączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie Antaresa
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w poludniowej Azji, w Indonezji
oraz w pólnocnej Australii. O 2lh58rn księżyc l Jowisza przechodzi przed
tarczą planety.
lldl3h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt
tego odchylenia wynosi 21 °).
17dl4h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
20d Wieczorem na tle tarczy Jowisza przechodzą księżyce 2 i 4 oraz
ich cienie. Obserwujemy koniec przejścia 4 księżyca (o 20h30rn) oraz cienia
2 księżyca (o 20h3Srn).
22d20h Słońce wstępuje w znak Lwa; jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 120°.
24d4h Merkury w złączeniu z Księżycem. O 17h34m heliografiezna dłu
gość środka tarczy Słońca wynosi 0° ; jest to początek 1537 rotacji Słońca
wg numeracji Carringtona.
27d5h Mars w złączeniu z Polluksem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Rankiem nad wschodnim horyzontem odnajdziemy Marsa o 6° na poludnie od Polluksa.
28d O 4h niewidoczne zlączenie Jowisza z Księżycem . O 6h zlączenie
Merkurego z Folluksem w odległości 6° (planeta na poludnie od gwiazdy), a o 18h bliskie zlączenie Merkurego z Marsem. Tego dnia rankiem
odnajdziemy nisko nad wschodnim horyzontem Marsa i Merkurego blisko
siebie na niebie, a ponad nimi Kastora i Polluksa, jasne gwiazdy z gwiazdozbioru Bliźniąt.
29dl6h Bliskie zlączenie Urana z Księżycem. Zakrycie Urana przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w poludniowo-zachodniej Azji oraz we
wschodniej Afryce.
31dl5h Bliskie zlączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w pólnocnej i wschodniej Europie oraz
w Azji.
Minima Algola (beta Perseusza): lipiec 4d3h50m, 7dOh35m, 9d2lh25m,
12dl8hlOm, 24d5h30m, 27d2h20m, 29d23h5m.
życ

SIERPIEŃ

1968 R.

W sierpniu w dogodnych warunkach o~serwacyjnych jest tylko Saturn,
widoczny prawie całą noc jako gwiazda około +0.7 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb. Z pozostałych planet Mars widoczny jest rankiem nad
wschodnim horyzontem, a wieczorem nisko nad zachodnim horyzontem
odnajdziemy jeszcze Jowisza. Inne planety są niewidoczne. Warto jednak
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dodać, że pod koniec sierpnia zaraz po zachodzie Słońca możemy JUZ
próbować odszukać Wenus, która jesienią będzie widoczna jako Gwiazda
Wieczorna. O Wenus wspominamy też jeszcze dlatego, że rano 25 sierpnia
nastąpi zakrycie Wenus przez tarczę Księżyca.
Zjawisko przebiega
w dzień, ale widoczne będzie także w Polsce i możemy je obserwować
przez lunety; szczegóły podajemy w odpowiednim dniu.

Przez większe lunety możemy też odnaleźć planetoidę Westę, widoczną
rankiem na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba, jako gwiazdka
około

7.5 wielkości.
2d22h Niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem.
3d22h Bliskie zlączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej wiel-

kości

w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie Antaresa
widoczne będzie w Poludniowej Ameryce i w Afryce.
5d14h Neptun nieruchomy w rektascensji, zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd.
7d12h Górne zlączenie Merkurego ze Słońcem.
8d4h Niewidoczne zlączenie Wenus z Regulusem, gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. W tym samym czasie Saturn nieruchomy w rektascensji.
13d23h Zlączenie Saturna z Księżycem.
18d8h Bliskie zlączenie Wenus z Jowiszem.
20d23h5m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1538 rotacji Słońca wg Carringtona.
21d22h Bliskie zlączenie Merkurego z Jowiszem.
22d10h Zlączenie Marsa z Księżycem.
23d3h Słońce wstępuje w znak Panny; jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 150°.
25d Tego ranka tarcza Księżyca zakryje kolejno Merkurego i Wenus.
Zakrycie Merkurego widoczne będzie w pólnocno-wschodniej Azji, natomiast Wenus w Europie, w pólnocno-wschodniej Afryce oraz w poludniowej i zachodniej Azji.
W Polsce zjawisko zakrycia Wenus przez tarczę Księżyca możemy
obserwować przez lunety i teleskopy (światło słoneczne nie pozwala na
obserwacje gołym okiem, dzień!) . Wąski sierp Księżyca tuż po nowiu
odnajdziemy nieco na poludnie na lewo (patrząc gołym okiem) niedaleko
od tarczy słonecznej. Wenus skryje się za niewidocznym brzegiem tarczy
Księżyca z lewej strony u dolu, a pojawi się spoza oświetlonego brzegu
sierpa z prawej strony u góry (w teleskopie nie odwracającym obrazów).
Podajemy dokładne momenty początku i końca zjawiska wg Rocznika
Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego dla niektórych miast
w Polsce. Początek: w Poznaniu 9h58m.3, we Wroclawiu 9h57m.9, w Toruniu 10hOm.3, w Krakowie 10hOm.5, w Warszawie 10h2m.4; koniec: w Poznaniu Uh14m.7, we Wroclawiu llh15m.7, w Toruniu Uh16mJ. w Krakowie llhl9m.5, w Warszawie llh19m.7.
26dlh Bliskie zlączenie Urana z Księżycem .
27d2lh Bliskie zlączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie Spiki przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Pólnocnej Ameryce, w zachodniej Europie i w pólnocno-zachodniej Afryce.
30d4h Niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem.
31d O 3h nastąpi bliskie zlączenie Księżyca z Antaresem (już po raz
drugi w tym miesiącu), przy czym zakrycie gwiazdy przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na Oceanie Spokojnym i w Poludniowej Ameryce.
przez

tarczę Księżyca
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Tego

też

dnia

nastąpi

zlączenie

jeszcze bliskie

Wenus z Uranem (o 18h)

i Merkurego z Uranem (o 20h).

Minima Algola (beta Perseusza): sierpień 1d19h55m, 4d16h55m, 13d7h20m,
16d4h5m, 19d0h55m, 21d21h40m, 24d18h30m.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
W

Data

l od

1968

e n u s

Słońca

l

a. mln km
0.719 107.6
0.718 107.5
0.718 107.5
0.719 107.5
0.719 107.6
0.720 107.8
0.722 107.9
0.723 108.1

j.

VI 29
VII 9
19
29
VIII 8
18
28
XI 7

od Ziemi
j.

l od

a. mlnkm j.

1.733
1.725
1.711
1.691
1.666
1.635
1.600
1.560

259.3
258.1
255.9
253.0
249.2
244.6
239.4
233.4

M

ar s

Słońca

l

a. mlnkm
236.5
238.2
239.7
241.2
242.6
243.9
245.0
246.0

1.581
1.592
1.603
1.613
1.622
1.630
1.638
1.644

od Ziemi
a. mlnkm
2.596 388.4
2.602 389.3
2.60::! 389.4
2.598 388.6
2.587 386.9
2.569 384.4
2.546 380.8
2.516 376.4

j.

DANE DLA OBSERWATOROW SLO~CA
(na 13h czasu środk.-europ .)

Data
1968

l

o
- 2.44
- 1.52
-0.62
+ 0.29
+ 1.20
+ 2.10
+ 3.00
+ 3.88
4.77
+ 5.64
+ 6.50
+ 7.36
8.21
+ 9.04
+ 9.86
+10.67

VII l
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
p -

tarczy;

p

kąt

l

Bo
o
+2.98
+3.20
t3.42
3.63
3.83
+4.04
+4.24
+4.43
+4.62
+4.80
+4.98
+5.15
5.32
+5.48
+5.64
+5.78

l

l Data
1968 l

Lo
o
306.88
280.41
253.94
227.47
201.00
174.53
148.06
121.60
95.13
68.67
42.21
15.75
349.29
322.84
296.38
269.93

odchylenia osi obrotu

VIII l
3
5
7
9

Słońca

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

p
o
+11.07
+11.86
+12.63
+13.38
+14.12
+14.84
+15.54
+16.23
+16.90
+17.55
+18.18
+18.78
+19.38
+19.94
+20.48
+21.01

l

Bo
o
+5.86
+6.00
+6.13
6.26
+6.38
+6.49
+6.60
+6.69
+6.78
6.86
+6"93
+7.00
+7.06
+7.12
+7.16
+7.19

mierzony od pólnocnego

l

Lo
o
256.71
230.26
203.81
177.36
150.92
124.48
98.04
71.59
45.17
18.73
352.30
325.88
299.45
273.03
246.60
220.18

wierzchołka

heliografiezna szerokość l długość środka tarczy.
Heliografiezna długość środka tarczy wyniesie oo w czerwcu 27d12h4sm (początek 1536 rotacji Słońca wg Carrlngtona).
B0, L0

-
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Data
1968

l

lh

czasu

środk.-europ.

a

l a l

5 32
6 33
9 16
1134

28

Warszawa
wsch.

hm

2 57
2 15
4 08
6 27

+18.7
+22.1
+17.7
+ 3.3

lh

18
18
19
18

w

lipcu widoczny rankiem
wschodnim horyzontem.

20
26
20
59
nad

czasu

środk.-europ.

l zach.

MERKURY
hm
o

hm

VI 29
VII 19
VIII 8

l

PLANETY I PLANETOIDY

l o l wsch. l

a

6 23
7 21
8 16
9 09

6 42
8 28
1006
11 38

+23.7
+20.4
13.2
+ 3.7

28

Od polowy lipca widoczny rankiem
nisko nad wschodnim horyzontem
(+2 wielk. gwiazd.).

Niewidoczna.

10 18
lO 31
10 46
1102

28

l

l 37

139
137

l

+7.4
+7.5
+7.3

22 44
21 26
20 07

l

Widoczna wieczorem jako gwiazda
około -1.3 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.

l

1147
11 50
1154

l

28

o

9 23
8 08
6 57

l

l

2143
20 27
19 09

go wieczorem na granicy gwiazdozbiorów
Lwa i Panny (6 wielk. gwiazd.).

l

a

NEPTUN

-17 03 1
-17 03
-17 06

+2.2
+1.9
+1.4

Można próbować odszukać

l wpołudniku
h m
15 27.6
15 27.3
15 27.8

22 24
2112
19 59
18 48

URAN

12 02
lO 46
9 24

Widoczny w drugiej polowie nocy
w gwiazdozbiorze Ryb (około + 0.7
wielk. gwiazd.).

VII 19
VIII 8

8 23
7 24
6 29
5 34

+11.7
+10.4
+ 8.9
+ 7.3

SATURN

VII 19
VIII 8

hm

20 05
20 09
19 43
19 05

3 31
4 21
5 25
6 29

JOWISZ

19 49
19 21
18 41
17 54

3 09
2 56
2 48
2 43

+24.1
+23.1
+20.8
+17.6

zach.

WENUS
o
hm

hm

MARS

VI 29
VII 19
VIII 8

Warszawa

l

o

l wpołudniku

PLUTON
hm

19 13
17 54
16 36

W
lipcu
widoczny
wieczorem
w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk.
gwiazd.).

h

m

s

11 49 43
11 51 36

1153 58

o

+17 3t:2
+t7 13.0
+16 54.3

h

m

15 37
14 20
13 04

Niewidoczny.

PLANETOIDA 4 WESTA

VI 29
VII 9
19
29

VIII

8
18
28

l 33.5
l 45.8
l 57.0

2 06.6
2 14.5
2 20.3
2 23.7

+2 33
+3 18
+3 51
+413
+4 21
+4 16
+3 58

6 41
6 14
5 46
5 16
4 45
4 11
3 35

Około
7.5 wielkości gwiazdowej.
Widoczna rankiem na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba.

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunld z kilku
nocy okolicy nieba według podanych wytej współrzędnych (epoka 1950.0).
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KOMUNIKAT
Administracja Zarządu Głównego PTMA prosi uprzejmie
Członków Towarzystwa i prenumeratorów URANII, zalegających z opłatą składek członkowskich i prenumeraty,
o uregulowanie należności w możliwie krótkim terminie,
na konto PKO I OM w Krakowie nr 4-9-5227. Równocześnie informujemy, że posiadamy w dalszym ciągu do sprzedaży archiwalne roczniki i pojedyncze egzemplarze URANII z lat ubiegłych, których wykaz zamieściliśmy w numerze majowym 1967 roku.
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Zam. 1275/68

Uczniowie szkól średni:h na tarasie D ostrzegalni Astronomicznej w K aliszu oglądają w dzień Księżyc, plamy słoneczne i planety
Jowisz i Wenus w dn . 29 paź d ziernika 19G7 r. (do artykułu na str. 228).
Czwarta strona okładki: zachodnia część Mare Nubium (k ratery Bullialdus, Lubieniecki i Kies) według fotografii otrzymanej w Obserwatorium Licka. D o artykułu na str. 194.
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ROK XXXIX

1

Nr 9

CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNoKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZT~
CENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 RoKU, W-WA 5. 11. 66).

SPIS TRESCI
Wojciech Pachelski- Doc. dr LuCichowicz.
Jerzy L. Pyka - Obłoki srebrzyste.
Krzysztof Ziołkowski - Osobliwości ruchu planetoidy Ikar.

dosław

Kronika: "Staczające się" kamienie na Księżycu - Dość drogie
badania Księżyca - Pomiary promieniowania termicznego Księżyca
z Luny-lO - Czy Łuna-14 badała
zaćmienie Księżyca? OS0-4 najwydatniejszy z dotychczasowych Największy na świecie Rotacja
Westy Jeszcze o pochodzeniu
chondrytów.
Obserwacje: Krakowskie obserwacje przelotu planetoidy Ikar Przewidywanie
wysokości
przyszłych cykli aktywności Słońca Czy osie plam słonecznych są pochylone na zachód?
Kronika PTMA: Z walnych zebrań w Oddziałach PTMA.

To i owo.

W uzupelnieniu apelu podanego w poprzednim numerze
mgr Jerzy L. PYKA omawia
istotę
oblaków srebrzystych
i znaczenie ich obserwacji dla
poznania
budowy
górnych
warstw atmosfery ziemskiej.
Na temat planetoidy Ikar,
której zapowiedziane od dawna zbliżenie do Ziemi wywolalo żywe zainteresowanie, pisze dr Krzysztof ZIOŁKOW
SKI, a garść informacji o obserwacjach tej planetoidy wraz
z fotografią podaje p. Marek
URBANIK z Obserwatorium
Astronomicznego U. J .
Spelniając
życzenie
wielu
Czytelników
i
zrzeszonych
w naszym Towarzystwie obserwatorów,
rozpoczynamy
druk naszego Kalendarzyka
Astronomicznego z miesięcz
nym wyprzedzeniem.
W dniu 22 września br. odbędzie się Zwyczajny Walny
Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Milośników Astronomii. Przypominamy tekst
Art. 17, § 1 Statutu:
"Walny Zjazd Delegatów
jest najwyższą Wladzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny".
Zwyczajny Zjazd zwolywany jest przez Zarząd Glówny
raz na dwa lata. Tegoroczny
Zjazd odbędzie się w Kaliszu,
w mieście w którym po raz
pierwszy w Polsce użyto lunet
do obserwacji astronomicznych, o czym pisaliśmy w nr
nr 5 i 7/ 8 "Uranii". Bogaty
program Zjazdu będzie podany
w
specjalnym
komunikacie
Zarządu Glównego rozeslanym
do Oddzialów PTMA.

Kalendarzyk astronomiczny.
Pierwsza strona okładki: Krater Galllei w pobliżu poludniowego bieguna na "odwrotnej" stronie Księżyca według fotografii otrzymanej za pomocą sondy "Lunar
Orbiter-4" (do artykułu s. R. Brzostkiewicza, który się ukaże w listopadowym numerze Uranii).
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WOJCIECH PACHELSKI

l

DOC. DR

LUDOSŁAW

CICHOWICZ, 1922-1968

W czerwcu 1968 r. zmarł w Warszawie po ciężkiej chorobie
Doc. dr Ludosław Cichowicz, kierownik Działu Geodezji Wyż
szej i Astronomii Geodezyjnej Zakładu Geofizyki PAN, były
wieloletni pracownik Katedry Astronomii Geodezyjnej Poli-

techniki Warszawskiej, wybitny naukowiec w zakresie astronomii i geodezji, niezrównany inspirator i organizator wielu
przedsięwzięć i prac naukowo-badawczych, niezwykle lubiany
i szanowany pedagog. Zmarły pełnił szereg funkcji w krajowych
i międzynarodowych organizacjach naukowych, współpracował
z redakcjami kilku czasopism naukowych i popularno-naukowych. Był członkiem Rady Redakcyjnej organu PTMA "Urania".
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Ludosław Cichowicz urodził się 9 maja 1922 r. Większą część
życia spędził w Warszawie, gdzie mieszkał i kształcił się. Wybuch wojny zastał Go w ostatniej fazie nauki w gimnazjum.
Jako 17-letni ochotnik wstąpił do Wojska Folskiego i uczestniczył w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji działał w organizacjach podziemnych, początkowo w Warszawie a później
we Lwowie. Również we Lwowie ukończył tajną podchorą

żówkę,

a w 1943 r. został aresztowany przez Gestapo. Okres
czasu do wyzwolenia spędził w więzieniu lwowskim oraz
w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie.
Po uwolnieniu pod koniec wojny wyjechał do Belgii jako rekonwalescent po przebytych chorobach obozowych. Tamże podjął studia dziennikarskie.
Do kraju powrócił L. Cichowicz w 1947 r. i rozpoczął studia
na Wydziale Q.eodezji i Kartografii Folitechniki Warszawskiej.
Dyplom magistra inżyniera geodety otrzymuje w 1952 r. Wykazując w czasie studiów duże zdolności i zamiłowanie do pracy
naukowej zostaje po ich ukończeniu zaangażowany w Katedrze
Astronomii Geodezyjnej Folitechniki Warszawskiej. Prowadzi
tam zajęcia dydaktyczne z zakresu trygonometrii sferycznej,
astronomii sferycznej i astronomii geodezyjnej, współpracuje
w organizowaniu Obserwat-orium Astronomicznego PW w J ózefosławiu, bierze udział w pracach międzynarodowych służb
czasu i szerokości, a także prowadzi własne prace naukowe.
Działa również niezwykle aktywnie poza terenem Folitechniki
Warszawskiej prowadząc wykłady także na innych uczelniach
krajowych oraz współpracując z Komisją Międzynarodowego
Roku Geofizycznego Polskiej Akademii Nauk.
Z ramienia tej Komisji dwukrotnie uczestniczył w wyprawach naukowych do Demokratycznej Republiki Wietnamu.
Poza realizacją naukowego programu tych wypraw zorganizował tam astronomiczno-geodezyjną służbę obserwacyjną oraz
wyszkolił młodą kadrę obserwatorów na specjalnych kursach.
W uznaniu tych prac władze wietnamskie udekorowały Go dwukrotnie wysokimi odznaczeniami. Druga wyprawa wietnamska
kończy się jednak nieszczęśliwie- L. Cichowicz ulega wypadkowi sarnochodowemu i doznaje kontuzji. Następuje pobyt w szpitalach w Hanoi i w Warszawie oraz okres rekonwalescencji.
Natychmiast po odzyskaniu niezbędnego minimurn sprawności fizycznej wznawia swą działalność naukową i organizacyjną. Komitet Międzynarodowej Współpracy Geofizycznej
P AN powierza L. Cichowiczowi zorganizowanie w kraju sieci
stacji obserwacyjnych sztucznych satelitów Ziemi, które byłyby
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zdolne dostarczać dostatecznie dokładne informacje o przelotach
tych obiektów do międzynarodowego centrum KOSMOS. Prace
te pochłaniają wiele wysiłku, bowiem należy nie tylko wyposażyć powstające stacje w niezbędną aparaturę pomiarową, lecz
także wyszkolić grupę obserwatorów, zabezpieczyć odpowiednie fundusze, pomieszczenia, zapewnić środki szybkiej łączności
z centrum KOSMOS itp., Jednak L. Cichowicz nie poprzestaje
na samym zorganizowaniu i koordynacji prac służby obserwacyjnej. Doceniając znaczenie obserwacji satelitarnych dla badań geodezyjnych, geofizycznych i astronomicznych inicjuje
podjęcie tego typu prac badawczych w różnych ośrodkach krajowycl<l.. W PAN powstaje tzw. Grupa Współdziałania do problemu "Badania naukowe za pomocą obserwacji sztucznych
satelitów Ziemi", a jej przewodniczącym zostaje powołany
L. Cichowicz. Mimo nawału pracy związanej z tą działalnością
znajduje czas na przygotowanie rozprawy doktorskiej.
W 1961 broni ją i uzyskuje stopień doktora nauk technicznych.
Również na arenie międzynarodowej jest niezwykle aktywny.
Będąc członkiem Komisji Wielostronnej Współpracy między
Akademiami Nauk krajów socjalistycznych do problemu "Badania naukowe za pomocą obserwacji sztucznych satelitów Ziemi" inicjuje wespół z delegatami innych państw programy
obserwacyjne dla konkretnych celów i wymagające opracowania specjalnych metod obserwacji i teorii interpretacji. Są to:
program INTEROBS - badanie górnych warstw atmosfery,
oraz program precyzyjnych obserwacji synchronicznych dla
celów geodezyjnych (tzw. triangulacja satelitarna). Na forum
organizacji COSPAR reprezentuje Polskę nie tylko w zakresie
metodyki obserwacji pozycyjnych satelitów i ich wykorzystania dla celów geodezyjnych i geofizycznych, lecz także w zakresie całokształtu organizacji badań kosmicznych w Polsce.
Z chwilą powstania, w ramach Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, Wschodnio-Europejskiej Podkomisji Satelitarnej dr L. Cichowicz zostaje jej przewodniczącym, a także przewodniczącym
Grupy Roboczej "Geodezja Satelitarna" w ramach Komisji
Wielostronnej Współpracy.
W wyniku usilnych starań Komitetu Geodezji P AN, a w jego
łonie przede wszystkim L. Cichowicza, powstaje w 1966 r.
geodezyjna placówka naukowo-badawcza w Polskiej Akademii
Nauk. Niezastąpionym twórcą, organizatorem i kierownikiem
powstającego Działu peodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Zakładu Geofizyki PAN jest dr Cichowicz. W sprawę wła
ściwego ustawienia tematyki badawczej, doboru kadry i zorga-
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nizowania pracy wkłada całą swoją niespożytą energię, ustaod razu całą działalność naukową na płaszczyźnie szerokiej współpracy międzynarodowej. Powierzone Mu zostają również liczne funkcje w innych krajowych organizacjach naukowych, jak: sekretarz Komitetu d/s Badań i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej przy Prezydium PAN, sekretarz Narodowego Komitetu Badania Przestrzeni Kosmicznej
PAN, członek Prezydium Komitetu Geodezji PAN, Komitetu
Astronomii PAN i Narodowego Komitetu Geodezji i Geofizyki
PAN. a także członek Rad Naukowych: Zakładu Geofizyki PAN,
Zakładu Astronomii PAN i Instytutu Geodezji i Kartografii.
Mimo olbrzymiej ilości pracy związanej ze sprawowaniem
tylu funkcji L. Cichowicz nie zaniedbuje działalności dydaktycznej i naukowej. Nadal prowadzi wykłady i ćwiczenia na
uczelniach krajowych, a ponadto wydaje kilka podręczników
akademickich.
W 1967 r. L. Cichowicz uzyskał stopień naukowy docenta.
Wkrótce potem został samodzielnym pracownikiem naukowym
w Zakładzie Geofizyki PAN. W uznaniu osiągnięć na polu organizacyjnym i naukowym Rada Państwa nadała Mu Złoty
i Srebrny Krzyże Zasługi.
Dorobkiem tragicznie przerwanej działalności naukowej Doc.
Cichowicza jest ponad 40 prac ogłoszonych drukiem, z czego
wiele w wydawnictwach zagranicznych, a także szereg nieopublikowanych referatów i wystąpień na zjazdach, kongresach
i konferencjach naukowych.
Doc. L. Cichowicz inspirował i patronował działalności naukowej wielu młodszych kolegów. Był Człowiekiem wielkiej
miary, niezwykle uczynnym i koleżeńskim, pełnym zapału
i energii w swoich poczynaniach naukowych i organizacyjnych.
Jego zapał i energia udzielały się wszystkim, z którymi współ
pracował. Był jednocześnie niezwykle pracowity, dzięki czemu
żadna ze sprawowanych przez Niego funkcji nie była funkcją
formalną. Za każdą z nich kryła się bowiem wielka energia,
twórcza inicjatywa i sumienna praca.
Doc. dr Ludosław Cichowicz odszedł w pełni sił twórczych,
przepełniony ambitnymi planami dalszego rozwoju badań geodezyjno-satelitarnych. Ambicją Jego kolegów i współpracowni
ków jest realizacja i kontynuacja tych planów i projektów.
W pamięci naszej pozostanie On jako wzór szlachetności i pracowitości, Człowiek bez reszty oddany sprawie rozwoju polskiej
myśli badawczej i kształcenia młodych kadr naukowców.
Cześć Jego Pamięci!
wiając
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OBŁOKISREBRZYSTE

W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wzbudzają
górne warstwy atmosfery ziemskiej, odkąd stało się jasne, że
atmosferę należy traktować jako jedną całość i że to co odbywa
się w troposferze jest zależne także od warstw wyższych.
Badania górnych warstw atmosferycznych idą dwoma drogami: bezpośrednią - przy pomocy sondowań balonami, rakietami, oraz sztucznymi satelitami Ziemi (SSZ) i pośrednią przy pomocy pomiarów radiowych, akustycznych i optycznych.
Z tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują pomiary rozproszenia i polaryzacji światła przechodzącego przez atmosferę
jako pomoc w badaniach zjawisk występujących na dużych
wysokościach nad powierzchnią Ziemi, jak obłoki iryzujące,
czy obłoki srebrzyste.
Badaniu zjawiska obłoków srebrzystych (dalej używać będę
ogólnie przyjętego symbolu oznaczającego te obłoki: NLC z ang. night luminous clouds) poświęca się coraz więcej uwagi
z tego względu, że występują one w warstwie atmosfery trudnej do zbadania czy to za pomocą rakiet, czy SSZ-ów. Z licznych pomiarów wynika, że NLC tworzą się na wysokości rzędu
80 km nad powierzchnią Ziemi, w obszarze zwanym mezopauzą,
przy czym ich struktura jest tak delikatna, że nie wpływają
one na jasność widzianych przez nie gwiazd. Jasność NLC jest
bardzo mała; kilka tysięcy razy mniejsza od tła nieba dziennego. Dzięki jednak niezwykle dużej wysokości NLC nad powierzchnią Ziemi, można je zauważyć po zachodzie i przed
wschodem Słońca (przy- 6° ~he~ -16°), wtedy gdy niższe
warstwy atmosfery są pogrążone w cieniu Ziemi, a oświetlone
są tylko jej górne warstwy wraz z NLC. W warunkach bezchmurnej części mrokowej nieba widać wtedy nisko nad horyzontem, rzadko wyżej niż 30°, srebrzysto białe, czasem z niebieskawym lub żółtawym podbarwieniem, obłoki bardzo podobne do chmur pierzastych typu Cirrus (Ci}, lub Cirrostratus
(Cs), różniące się od nich swą srebrzysto białą barwą, podczas
gdy niskie chmury Ci w tym czasie są ciemne, lub zaledwie
matowo białe, gdy podświetlone są od dołu łuną miasta lub
światła Księżyca. NLC występują w postaci woalu, pasm,
grzbietów (lub fal}, wirów (Fot. na 2 stronie okładki). Woal
jest formą trudną do zauważenia, często jest to tylko lekkie
rozjaśnienie nieba mrokowego które zauważyć może wytrawny
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obserwator. Forma ta zazwyczaj poprzedza inne formy NLC,
jest jakby ich zalążkiem. Na tle woalu tworzą się jak gdyby
zmarszczki przypominające drobne fale na stawie, wydłużające
się później w długie wąskie wstęgi układające się równolegle,
lub przecinające się pod niedużymi kątami- są to pasma. Na
skutek różnorodnych ruchów w mezopauzie, pasma ulegają czę
sto skręceniu nawet do pełnego koła tworząc następną z form
jaką są wiry. O zafalowaniu całości pola NLC świadczą grzbiety
przypominające fale o bardzo dużej długości.
W wyniku prowadzonych badań statystycznych NLC stwierdzono, że występowanie ich ogranicza się do letniej pory roku
i szerokości geograficznej od 45° do 80° na półkuli północnej,
przy czym najczęściej są one notowane wokół cp = 60°. Obserwacje z ostatnich trzech lat świadczą, że podobnie rzecz przedstawia się na półkuli południowej. Na podstawie dotychczasowych obserwacji można twierdzić, że NLC występują najwcześniej w marcu i najpóźniej w październiku. Najliczniej NLC
występują w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia z maN
200

- ········ 1
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Rys. l. Roczny przebieg ilości
przypadków wystąpienia NLC
w różnych szerokościach geograficznych wg danych otrzymanych w ZSRR w r . 1958. Poszczególne krzywe oznaczają
odpowiednio: l . . . qJ = 50°,
2 . . . qJ = 55°, 3 . . . qJ = 60°,
4 . .. qJ = 65°

-·- ·- 4
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ksimum około l miesiąc po letnim przesileniu w cp = 60°, przy
czym maksimum to występuje najprawdopodobnieJ wcześniej
dla mniejszych szerokości geograficznych, a później dla więk
szych (rys. 1).
Czas trwania NLC wynosi od kilku minut do kilku, a nawet
kilkunastu godzin. Zdarzało się nieraz, że NLC obserwowane
były przez dwie lub trzy kolejne noce, czasem zaś po nagłym
pojawieniu się i szybkim rozwoju NLC znikają nagle, tak że
całe zjawisko nie trwa dłużej niż kilka minut. Rozciągłość przestrzenna NLC jest także bardzo zróżnicowana, począwszy od
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NLC liczących kilka tysięcy km 2 do obłoków zajmujących powierzchnię liczącą miliony km 2 co pozwala obserwować te obło
ki równocześnie obserwatorom położonym na bardzo dużych
obszarach np. całym kontynencie Euro-Azjatyckim.
Pomiary wykazują, że dryft NLC odbywa się w dość dużym
przedziale kierunków, głównie jednak z kierunku NE; nie
stwierdzono natomiast ruchu NLC z kierunku SW i sąsiednich.
Mierzone prędkości dryftu NLC są zawarte od 20 m/s do
150 m /s, a nawet i 200 m/s.
N
Przeważnie jednak pręd
kość ta waha się wokół
wartości 40 m/s (Rys. 2).
Podane wyżej prędkości
i kierunki ruchu odnoszą
się do NLC jako całości;
poszczególne ich elementy
·- E
wykazują różne kierunki
i prędkości ruchu niezależne od dryftu całości.
Obserwacje ruchu NLC,

s

Rys. 2. Prędkości i kierunki
dryftu NLC wg wyników pomiarów wykonanych w ZSRR

który jest wynikiem ruchu mas atmosferycznych w mezopauzie, pozwoliły na obalenie tezy, że atmosfera ziemska w swej
górnej części jest stabilna. Ruchy NLC wskazują na istnienie
w tym obszarze nieraz bardzo silnych prądów powietrznych,
przy czym ruch atmosfery wykazuje tam silne zafalowania i zawirowania. Zafalowanie ruchu w mezopauzie jest dwojakiego
rodzaju, występują tam fale bardzo długie rzędu 50 do 100 km
i nakładające się na nie fale krótsze o długościach od 2-73 km
do 15-720 km, zaś zmiany w czasie następują nieraz bardzo
szybko.
Rozmiary cząstek, z których zbudowane są NLC, jak to wykazały bezpośrednio pobrane próbki przy pomocy rakiet, zawarte są w granicach od 0,05 do 0,5 mikrona. Na specjalnej
emulsji, służącej do wychwytywania pyłów w atmosferze,
stwierdzono wokół większych cząstek ślady otoczek jakby po
wyparowanej cieczy (Rys. 3). Prawdopodobnie były to otoczki
lodowe powstałe z kondensacji pary wodnej na tych cząstkach,
spełniających rolę jąder kondensacji. Analiza cząsteczek sta-
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łych wykazała, że są

one zbudowane głównie z niklu i żelaza
co nasuwa przypuszczenie o ich pozaziemskim pochodzeniu.
Koncentracja cząstek w mezopauzie, jak wykazały te same sondowania rakietowe, była ok. 1000 razy większa przy obecności
NLC, niż w czasie ich nieobecności.
Od chwili odkrycia NLC (1885) zaczęto sobie zadawać pytanie w jaki sposób mogą powstawać i z czego są zbudowane
obłoki występujące na tak dużych wysokościach. Sprawa początkowo wydawała się prosta; wzmożona frekwencja NLC
zwróciła na siebie uwagę po wybuchu wulkanu oceanicznego
Krakatoa (1883). Dało to przesłanki dla teorii powstawania NLC
wskutek wyrzucenia w atmosferę Ziemi, na bardzo duże wysokości, wielkiej ilości wody i pyłów, dzięki którym tak wysoko
powstać mogły chmury. Sytuacja się skomplikowała, kiedy po
upadku wielkiego meteorytu tunguskiego (1908) także zanotowano pojawienie się licz100 . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - .
nych NLC. Do połowy bieT ERID Sl'ERA
żącego stulecia większość
badaczy zajmujących się
80 -~..!!~.<u>.!'}t"-L-a~~~~~~~
tym problemem skłonna
była przyjmować za praw- ...
dziwą hipotezę o pyłowym !
pochodzeniu NLC.
"' 60 IIEzosnRA
Teoria objaśniająca zjawisko NLC w pełni, musi ::
zawierać wyjaśnienie ta- ~
kich problemów jak:
8. 40

!
j

Rys. 3. Sredni przebieg temperatury w atmosferze ziemskiej
latem i zimą, oraz nazwy poszczególnych warstw atmosferycznych. Krzywe na podstawie
wyników sondowań atmosfery
w Fort Churchill w USA

-~~P2~~~-
TII)FOaJiRA

~-peratura

"x

a) utrzymywanie się NLC na stałej wysokości w cienkiej
warstwie mezopauzy, lub w jej pobliżu;
b) występowanie NLC tylko latem i tylko w szerokościach
geograficznych większych niż 45 °;
c) procesy tworzenia się NLC;
d) występowanie NLC podczas niektórych tylko nocy;
e) krótki, zazwyczaj kilkugodzinny czas trwania tego zjawiska itp.
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Żadna z dotychczasowych teorii nie wyjaśnia w pełni zagadnienia. Niemniej dzięki wynikom bezpośrednich badań NLC
i mezopauzy przy pomocy rakiet i zebraniu bardzo dużego materiału z obserwacji naziemnych, wydaje się, że najbliższa
prawdy jest hipoteza zakładająca tworzenie się w mezopauzie
obłoków lodowych, takich jak Cirrusy, na skutek kondensacji
pary wodnej na cząsteczkach pyłu meteorytowego.
Niezmiernie mała jednak ilość pary wodnej w górnych warstwach atmosfery wymaga dla jej kondensacji bardzo niskiej
temperatury. Dla stosunku zmieszania, tj . stosunku liczby molekuł H 2 0 do liczby molekuł powietrza, wynoszącego 10-4,
temperatura umożliwiająca kondensację wynosi ok. 162°K,
a dla stosunku zmieszania równego 10-5, T = 153°K, przy
ciśnieniu powietrza jakie panuje w mezopauzie. Sondowania
balonowe wykazują na wysokości 30-35 km koncentrację pary
wodnej odpowiadającą stosunkowi zmieszania równemu 10·-4. Przyjmując
podobne wartości tego stosunku dla warstw wyż
szych, musimy przyjąć, że
NLC powstać mogą tylko
wtedy gdy T < 150°K.
Z ogólnych rozważań nad
cyrkulacją w górnej atmo-

Rys. 4.
w NLC

Fotografia pobranej
wykonana za
pomocą mikroskopu elektronowego. Odcinek u dolu zdjęcia
odpowiada 0,001 mm. (Hemenway C. L . i in. Tellus, t. 16,
nr l, 1964)
cząstki,

sferze otrzymano, że temperatura może osiągać wartości 150°K
i niższe (do 130°K) właśnie w warstwie mezopauzy latem
w <p > 45 ° ; zostało to potwierdzone pomiarami wykonanymi
przy pomocy rakiet (Rys. 4).
Zwiększenie się ilości pyłu w tej warstwie tłumaczy się wykładniczym rozkładem koncentracji cząstek pyłu meteorytowego w atmosferze, kończącym się na poziomie, poniżej którego
efektywna jest już turbulencja. Latem dla dużych <p poziom
ten obniża się do ok. 82 km i wówczas dz 1 ęki większej koncen-
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tracji pyłu i niskiej temperaturze, może dojść do kondensacji
i powstania NLC.
Podana tutaj w bardzo dużym skrócie teoria także nie daje
odpowiedzi na wiele pytań, m. in. dlaczego temperatura przyjmuje tak niskie wartości, dlaczego turbopauza obniża się do
wysokości 82 km w dużych szerokościach geograficznych.
Otwarte także pozostaje zagadnienie pochodzenia wody w tym
obszarze atmosfery. Istnieje przypuszczenie, że jest ona wynoszona przez ruchy atmosfery z równikowych okolic troposfery,
albo też powstaje wskutek dysocjacji i asocjacji cząstek powietrza (tlenu i wodoru) pod działaniem promieni słonecznych .
Jak już wspomniałem na wstępie, górne warstwy atmosfery
budzą coraz większe zainteresowanie. Dzięki temu, że wyniki
badań NLC wyjaśniają wiele zagadnień związanych z mezopauzą i jej okolicą, zwróciły one na siebie szczególną uwagę,
tym większą, że dzięki nim badania tych warstw atmosfery
są znacznie pełniejsze aniżeli dać to mogą sondowania rakietowe, zaś ogromną zaletą tych badań jest to, że można je prowadzić synchronicznie na bardzo dużych obszarach kuli ziemskiej i niewspółmiernie małym kosztem w porównaniu z badaniami przy pomocy rakiet.
Pierwsze obszerne zebranie wyników, wymiana poglądów
i doświadczeń uczonych z różnych krajów badających zjawisko
NLC odbyło się w marcu 1966 r. w Tallinie (ZSRR). Omówiono
tam szczegółowo wyniki dotychczasowych międzynarodowych
badań i postawiono postulat zagęszczenia dotychczasowej sieci
obserwacyjnej, ujednolicenia metod obserwacyjnych, oraz gę
stości sieci na półkuli południ9wej. Głównym celem tych ogólnoświatowych obserwacji NLC, planowanych na kilku do kilkunastoletni okres, jest:
l. porównanie sezonowej częstości występowania NLC w cią
gu lat maksimum i minimum aktywności słonecznej;
2. wyznaczenie ich zasięgu przestrzennego;
3. zbadanie ich rozkładu względem szerokości i długości geograficznych.
W Polsce obserwacjami NLC kieruje Zakład Geofizyki PAN
przy współpracy Katedry i Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowego Instytutu Hydro-Meteorologicznego. W 1963 r. Dr S. Kosibowa wraz
z autorem tego artykułu przystąpili do zorganizowania sieci
obserwacji NLC. Początkowo udział w obserwacjach brali tylko
obserwatorzy-amatorzy z utworzonej poprzednio sieci obser-.
wacji zórz polarnych. W okresie obserwacyjnym od 1963 do
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1965 roku zanotowali oni jedenastokrotne pojawienie się NLC
nad terenem Polski. Obecnie dzięki zaleceniom WMO (Świa
towa Organizacja Meteorologiczna) sieć obserwacyjna NLC
objęła także stacje synoptyczne PIHM. Pożądane jest jeszcze
jednak dalsze zagęszczenie sieci w Polsce zważywszy na kapryśność naszej aury i w trosce o jaknajdokładniejsze i najbogatsze wyniki.
Dlatego to zwracamy się z prośbą do członków PTMA, by
jako wytrawni obserwatorzy, podobnie jak miłośnicy astronomii w innych krajach (np. członkowie VAGO w ZSRR), zechcieli
wziąć liczny udział w obserwacjach NLC. Wszystkim chętnym
prześlemy "Międzynarodowy Podręcznik Obserwacji Obłoków
Srebrzystych" i formularze sprawozdawcze, oraz służyć bę
dziemy informacjami i materiałami. Zgłoszenia należy kierować
na adres: Ośrodek Zbiorczy Danych Obserwacyjnych NLC,
Wrocław 9, Cmentarna 8.
KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI

-

Warszawa

OSOBLIWOSCI RUCHU PLANETOIDY IKAR

Wprawdzie mityczny Ikar, syn Dedala, wskutek nadmiernego
do Słońca stracił woskowe skrzydła i spadł do
morza, lecz planetoida nazwana jego imieniem po przejściu
w pierwszych dniach maja tego roku w pobliżu Słońca dotarła,
zgodnie z przewidywaniami, w połowie czerwca w okolice Ziemi. I mimo szerzących się wówczas pogłosek o możliwości zderzenia się Ikara z Ziemią "') minimalna odległość jaka dzieliła
te dwa ciała niebieskie wyniosła około 6 360 000 km w dniu
14 czerwca o godzinie 20 3 0 czasu środkowo europejskiego. Planetoida Ikar znajdowała się więc niemal l 7 razy dalej od Ziemi
zbliżenia się

niż Księżyc.

Ikar odkryty został 26 czerwca 1949 roku przez amerykań
skiego astronoma W. B a a d e g o w Obserwatorium Góry
Falomar jako 1566 z kolei mała planetoida. Pierwsza- Ceresodkryta była w pierwszym dniu zeszłego stulecia (l stycznia
1801 roku). Obecnie znamy ogółem 1726 planetoid, zaś ich cał
kowitą ilość ocenia się na kilkadziesiąt tysięcy. Odkrycie Ikara
wzbudziło od razu wielkie zainteresowanie astronomów. Po•) O powszechności zaciekawienia i niepokoju jaki ta wieść wywonajdobitniej świadczy fakt złożenia przez jednego z członków Brytyjskiej Izby Gmin oficjalnej interpelacji w tej sprawie.

łała
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czątkowo dzięki stosunkowo dużej prędkości poruszania się po
jaką posiadała nowo zaobserwowana planetoida, a następnie, gdy po wykonaniu w dniach 26, 28 i 30 czerwca trzech
pierwszych obserwacji obliczono jej orbitę, wskutek niespotykanych dotychczas wśród małych planet wartości parametrów
charakteryzujących jej ruch w przestrzeni.

niebie

Orbita Ikara ma bowiem nietypowy dla planetoid kształt silnie wydłużonej i spłaszczonej elipsy (patrz rysunek), której
mimośród wynosi 0.83. Mimośrody ogromnej większości małych
planet (970fo) nie przewyższają na ogół wartości 0.2 czyli ich
orbity są niemal kołowe.
Następną osobliwością ruchu Ikara jest jego zbliżanie się do
Słońca. Przechodząc przez najbliższy Słońca punkt swej orbity
(tzw. perihelium; punkt A 1 na rysunku) planetoida znajduje się
od niego w odległości zaledwie 28 milionów km czyli 0.19 jednostki astronomicznej. (Jednostką astronomiczną jest odległość
Ziemi od Słońca równa około 150 milionów km). Tak blisko
Słońca nie przechodzi żadna z wielkich i małych planet; naj-
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planeta Merkury zbliża się do niego jedynie na
jednostki astronomicznej. Przechodząc zaś przez
punkt orbity najbardziej oddalony od Słońca (tzw. aphelium;
pun•k t A 2 na rysunku) dzieli Ikara od niego odległość prawie
dwóch jednostek astronomicznych czyli około 300 milionów km.
Jak widać z rysunku orbita Ikara w okolicy perihelium przechodzi wewnątrz orbity Merkurego, natomiast w pobliżu aphelium sięga poza orbitę Marsa. Nie ma drugiej podobnej orbity
wśród znanych planetoid. Orbity niemal wszystkich grupują
się jak gdyby w pierścieniu otaczającym Słońce, który rozpościera się w odległościach od niego mniej więcej od 2.1 do 3.5
jednostek astronomicznych czyli pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Orbita Ikara znajduje się więc całkowicie poza tym
pierścieniem po wewnętrznej jego stronie.
Ciekawą własnością pierścienia planetoid jest jego położenie
w płaszczyźnie ruchu dziewięciu wielkich planet układu słonecz
nego. Od tej prawidłowości odbiega jedynie bardzo niewielki
procent małych planet. Największy kąt nachylenia płaszczyzny
orbity do płaszczyzny, w której porusza się wokół Słońca Ziemia (tzw. płaszczyzna ekliptyki) posiada planetoida Hidalgo.
Sięga on niemal 45°. Flaszczyzna orbity Ikara nachylona jest
do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 23°. Dla uwidocznienia
przestrzennego rozmieszczenia orbity Ikara na rysunku linią
przerywaną oznaczono jej część znajdującą się mówiąc obrazowo - pod płaszczyzną rysunku, która reprezentuje płaszczyz
nę ekliptyki, natomiast linia ciągła przedstawia tę część toru
planetoidy, która przechodzi- zgodnie z przyjętą konwencją
ponad płaszczyzną ruchu wielkich planet. Orbita Ikara przecina
więc płaszczyznę ekliptyki w dwóch punktach: W1o który nazywamy węzłem wstępującym i W 2 zwanym węzłem zstępują
cym. Zaznaczony strzałką kierunek ruchu Ikara uzasadnia te
nazwy.
Jak łatwo z rysunku zauważyć odległości węzła wstępują
cego od orbity Merkurego oraz węzła zstępującego od orbity
Ziemi są stosunkowo niewielkie. Stąd wynika oczywisty wniosek, iż muszą istnieć takie momenty podczas ruchu tych ciał
niebieskich, w których nastąpią wzajemne zbliżenia Ikara
z Merkurym oraz Ikara z Ziemią. I ta okoliczność jest następną
i bodaj najciekawszą osobliwością ruchu planetoidy Ikar. Na
rysunku zaznaczono położenia na orbicie Ziemi i Ikara w momencie największego zbliżenia 14 czerwca 1968 roku.
By mówić o roli i znaczeniu zbliżeń planetoid do planet należy najpierw wspomnieć o wzajemnych proporcjach rozmia-
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rów i mas tych obiektów. Planetoidy w porównaniu z planetoidami są bardzo małymi bryłami o na ogół nieregularnych
kształtach. Ich średnice są najczęściej rzędu kilku kilometrów;
wspomniana już na początku największa planetoida Ceres ma
średnicę około 770 km. Średnica interesującego nas Ikara oceniana jest na około 1.3 km podczas gdy średnica Ziemi wynosi
mniej więcej 12 700 km. O masach pojedynczych planetoid
wiemy jeszcze bardzo niewiele. Jednakże pewne światło na
ich wielkości może rzucić ocena sumarycznej masy całego pierścienia małych planet, której wartość szacuje się na około jedną
tysięczną część masy Ziemi.
W tej sytuacji zrozumiałe jest, że w przypadku zbliżenia planetoidy do planety jest sens rozważać jedynie zakłócenia w ruchu planetoidy wywołane grawitacyjnym oddziaływaniem pllł
nety. Istniejące oczywiście zakłócenia odwrotne są tak małe,
że praktycznie nawet niezauważalne. Z obserwac-ji zmian toru
planetoidy spowodowanych tymi zakłóceniazni i konfrontacji
ich z teoretycznie przewidzianym tnrem można np. obliczyć
masę ciała zakłócającego ruch. W ten sposób między innymi
wyznaczono stosunkowo dokładnie masę układu Ziemia-Księ
życ w stosunku do mdsy Słońca. Wykorzystano do tego odkrytą
w roku 1898 planetoidę Eros. W swym eliptycznym ruchu wokół Słoflca może się ona zbliżać do Ziemi na odległość mniej
wiecej 23 milionów km. Z wielu precyzyjnych obserwacji podczas takich zbliżeń w latach 1931 i 1938 obliczono stosunek sumy mas Ziemi i Księżyca do masy Słońca i stąd odległość środka
masy układu Ziemia-Księżyc od Słońca czyli wartość jednostki astronomicznej. Im bardziej planetoida zbliża się do
Ziemi, tym większe są zakłócenia w jej ruchu. Również im
bliżej Ziemi się znajduje, tym łatwiej ją z niej obserwować. Zaś
im większe są te zakłócenia oraz im więcej jest dobrych obserwacji, tym lepiej można je wykorzystać do określonych badań
i tym lepsze uzyskuje się ich wyniki.
Tegoroczne zbliżenie Ikara do Ziemi jest szczególnie interesujące. Zanim bowiem przybył on w pobliże Ziemi zbliżył się.
l maja do Merkurego na odległość około 13 milionów km. Obserwacje jego ruchu zakłóconego najpierw słabiej przez Merkurego a potem stosunkowo silniej przez Ziemię będą stanowić
doskonały materiał do badań wpływu efektów relatywistycznych na systematyczne zmiany położenia orbity względem pewnych ustalonych kierunków w przestrzeni. Jak wiadomo teoria
względności przewiduje istnienie takich zmian w postaci ruchu perihelium. Dotychczas jednak udało się je wyraźnie zaob-
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serwować
dzieję, że

jedynie w przypadku orbity Merkurego. Miejmy naten chyba najciekawszy punkt bogatego programu
badań wykorzystujących obserwacje Ikara podczas zbliżenia
do Ziemi w 1968 roku, przyniesie dalsze argumenty na rzecz
teorii Einsteina. Flanowane jest także wyznaczenie z ruchu
Ikara, dokładniejszych niż dziś znanych, wartości mas Merkurego i układu Ziemia-Księżyc.
Zbliżenia małych planet do Ziemi nie są bynajmniej wielką
rzadkością. Tegoroczne zbliżenie Ikara nie jest również największym ze znanych. W roku 1932 planetoida Apollo przeszła
w odległości około 3 200 000 km od Ziemi. Mała planeta Adonis
zbliżyła się do Ziemi w roku 1936 na odległość około półtora
miliona km. Rekordowo blisko Ziemi przeszło w roku 1937 planeta Hermes. Najmniejsza odległość dzieląca te dwa ciała niehltakie wyniosła wówczas 580 000 km czyli zaledwie około pół
tora raza więcej niż odległość Księżyca od Ziemi. To tylko niektóre ze znanych zbliżeń, podczas których wymienione planetoidy były obserwowtłne. A przecież, jak powiedziano wyżej,
znamy dziś i ~bserwujemy jedynie niewielki procent małych
planet. Jest w1ęc rzeczą pewną, ie niejedna planetoida przechodzi w pobliżu Ziemi niezauważona. Otlkrycie planetoidy jest
przecież zazwyczaj dziełem przypadku, poa.ol:mie jak przypadkowo odkryto Ikara 19 lat temu podczas analogicz.nęgo zbliże
nia do Ziemi.
W czerwcu 1949 roku Ikar przeszedł bowiem mniej więcQj
w odległości ponad 6 milionów km od Ziemi. A ponieważ okres
jego obiegu wokół Słońca wynosi około 409 dni czyli 1,119 lat,
więc prosty rachunek wskazuje, iż okres czasu równy 17 obiegom Ikara jest niemal identyczny z okresem 19 obiegów Ziemi
wokół Słońca (17X1,119 = 19,023). Tak więc po mniej więcej
19 latach Ikar i Ziemia winny się znowu spotkać w przestrzeni.
Jak już powiedzieliśmy na początku nastąpiło to zgodnie z przewidywaniami 14 czerwca bieżącego roku.
KRONIKA
"Staczaj ące się"

kamienie na

Księżycu

Na zdjęciach otrzymanych przy pomocy sond kosmicznych "Lunar
Orbiter" odkryto głazy, które stoczyły się ze zboczy księżycowych i pozostawiły za sobą wyraźne ślady. (Amerykanie głazy te nazwali "Lunar
Rolling Stones", co w dosłownym tłumaczeniu znaczy "staczające się
kamienie księżycowe"). Dotychczas poznaliśmy na Księżycu zaledwie kilkanaście tych interesujących obiektów, czemu jednak nie można się
dziwić, ponieważ mają one niewielkie rozmiary (średnica od 5 do 23 m),
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a pozostawione ślady są jeszcze mniejsze. Można je więc zobaczyć tylko
na zdjęciach wykonanych z niewielkiej odległości, zawierających bardzo
delikatne szczegóły.
Jedno z takich zdjęć otrzymano w listopadzie 1966 r. przy pomocy
sondy "Lunar Orbiter-2" (współrzędne zdjęcia nie zostały opublikowane).
Widoczny na tym zdjęciu "staczający się" głaz ma około 5 m średnicy
i około 65 m 3 objętości (przy wyznaczaniu objętości przyjęto kulisty
kształt głazu) . Nie trudno obliczyć, że głaz ten waży około 210 ton (śred
nia gęstość Księżyca wynosi 3,33 g/cm 3). Natomiast pozostawiony ślad
ma około 500 m długości i około 3 m szerokości. Na uwagę zasługuje
fakt, że ślad ten ma od początku do końca jednakową szerokość . To zaś
dowodziłoby, iż "staczający się" głaz zbudowany jest z jakiejś twardszej
materii i dlatego nie uległ uszkodzeniu podczas staczania ze zbocza po
miększym podłożu .
W okolicy "staczającego się" głazu leżą

liczne inne głazy o średnicy
kilku metrów, częściowo zapadłe do księżycowego gruntu mającego drobnoziarnisty charakter. Jest bardzo możliwe, że głazy te również stoczyły
się ze zbocza, ale ślady zostały dawno zniszczone przez różnorodne czynniki zewnętrzno-kosmiczne lub przez powolne obsuwanie się całego zbocza. Okolica nie jest równinna, lecz nieco pagórkowata. Na najwyżej
położonej części zbocza leży grupa głazów, od których najprawdopodobniej oderwany został "staczający się" głaz. Zbocze to jest w stosunku do
poziomu nachylone od 12 do 28°, a więc mniej więcej tak samo jak wewnętrzne zbocza wałów górskich kraterów (zewnętrzne zbocza walów
nachylone są średnio tylko pod kątem 7°).
Największy "staczający się" głaz znajduje się na zboczu góry centralnej krateru Witelo (współrzędne selenograficzne: dług. - 37°08' i szer.
- 30°00'), sfotografowanej w sierpniu 1967 r. przy pomocy sondy "Lunar
Orbiter-5". Głaz ten ma około 23 m średnicy i około 6400 m 3 objętości
(ma sa około 21 000 ton), a pozostawiony ślad około 16 m szerokości. Siad
tego głazu jest bardzo zajmujący, gdyż zawiera zawiłe i cyklicznie powtarzające się wzory, które przypominają wzór zrobiony przez wałek malarski. Niedaleko leży drugi "staczający się" głaz, lecz ma on dużo mniejsze rozmiary. Jego średnica mierzy bowiem tylko około 7 m , czyli ma on
około 197 m 3 objętości (masa około 640 ton), pozostawiony zaś ślad około
5 m szerokości.
"Staczające się" głazy kiedyś niewąt'pliwie znajdowały się pod powierzchnią Księżyca i dopiero później zostały obnażone przez nieznane
jeszcze czynniki. Trudno bowiem już dziś powiedzieć, czy nastąpiło to
na skutek erupcji wulkanicznych, czy też w wyniku upadku meteorytów.
STANISŁAW

Dość

drogie badania

R . BRZOSTKIEWICZ

Księ:iyca

Niedawno opublikowano. że jeden aparat kosmiczny Surveyor (Mierniczy) kosztuje 64 miliony dolarów, a Lunar Orbiter (06latywacz Księ
życa) 30 mln dolarów.
A . MARKS

Pomiary promieniowania termicznego

Księ:iyca

z

Łuny-lO

Z wysłanego przez uczonych radzieckich pierwszego w dziejach sztucznego księżyca Księżyca o nazwie Luna-lO (Księżyc 10) przeprowadzane
były między innymi badania podczerwonego promieniowania Księżyca.
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W tym celu na powierzchni aparatu umieszczono dwie płytki o rozmiarach 15 X 30 mm z których jedna była pokryta emalią chłonącą 85-95%
promieniowania cieplnego, a odbijającą 70-75% promieniowania widzialnego, a druga była pozłocona . Mierząc różnice temperatur obu płytek
można było wyznaczyć promieniowanie cieplne Księżyca.
A . MARKS
Czy Łuna 14 badała zaćmienie Księżyca?
Jak wiadomo w dniu 7 kwietnia uczeni radzieccy wysłali sztucznego
satelitę Księżyca Luna-14 (Księżyc 14). Ponieważ w dniu 13 kwietnia
nastąpiło całkowite zaćmienie Księżyca przez cień Ziemi można wyrazić
przypuszczenie, że jednym z przeznaczeń tego aparatu kosmicznego było
zbadanie tego zjawiska. (Oczywiście z Księżyca i jego okolic zjawisko to
było widoczne jako zaćmienie Słońca przez Ziemię).
A . MARKS
OS0-4 najwydajniejszy z dotychczasowych

W dniu 18 października 1967 r. uczeni amerykańscy wysłali czwartego
z kolei sztucznego satelitę Ziemi przeznacwnego do badań Słońca OS0-4 (Orbita! Solar Observatory- Orbitalne Obserwatorium Słoneczne) .
Odznacza się on nieprzeciętną dokładnością stabilizacji orientacji wzglę
dem Słońca równą l. Osiągnięte to jest przede wszystkim przez wprawienie części satelity w ruch wirowy. Z satelity wykonywane jest dziewięć rodzajów badań opierających się przede wszystkim o odbiór słonecz
nego promieniowania nadfioletowego i rentgenowskiego. Uzyskane dane
umożliwiają określenie struktury, dynamiki i składu chemicznego wierzchniej warstwy Słońca . Między innymi uzyskiwane są spektrogramy Słońca
w promieniowaniu nadfioletowym i obrazy powierzchni Słońca w tym
promieniowaniu. Jest to najbardziej wszechstronny z satelitów słonecznych jakie do tej pory wysłano.
A . MARKS
Największy na świecie
Jak wiadomo w Związku Radzieckim budowany jest od kilku lat największy na świecie teleskop optyczny, a obecnie jest on już bliski ukoń
czenia, gdyż odszlifowano już zwierciadło mające średnicę 6 m . (Stygło
ono po odlaniu 1,5 roku). Teleskop ten odznaczać się będzie oryginalną
konstrukcją, gdyż jest montowany azymutalnie. Aby więc można było
utrzymywać w polu widzenia obserwowany obiekt astronomiczny, trzeba
będzie teleskop jednocześnie obracać wokół dwóch osi pionowej i poziomej, a w przypadku wykonywania fotografii, trzeba jeszcze będzie
obracać kasetę z kliszą wokół osi optycznej teleskopu. Ten trudny problem uczeni radzieccy rozwiązali konstruując odpowiednią elektronową
maszynę matematyczną , która całkowicie automatycznie sterować będzie
ruchami teleskopu. Teleskop będzie ustawiony w obserwatorium w górach Kaukazu, na wysokości ponad 2000 m npm.
A . MARKS

Rotacja Westy
Odkryta 29 marca 1807 roku przez W. H. O l b er s a, jako czwarta
z kolei, planetoida Westa jest jedną z najjaśniejszych małJ:'ch planet
(około 6.m5). Przed ponad 30 laty W. K. Gr e e n na podstaw1e fotograficznych obserwacji fotometrycznych zaobserwował niewielkie (około o.m1)
zmiany jasności Westy z okresem około 5.5 gOdziny świadczące o obrocie
planetoidy wokół własnej osi. W oparciu o fotoelektryczne pomiary z lat
1940, 1958/59 i 1967 T . G e h re l s znalazł bardzo dokładną wartość
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okresu zmian jasnosCl wynoszącą 5h20ID31.S665 z błędem prawdopodobnym ±o.soo3. Warto zauważyć, że znaleziony w ten sposób okres rotacji
Westy jest po Ziemi, Księżycu i Marsie najdokładniej wyznaczonym
okresem obrotu ciał niebieskich.
KRZYSZTOF ZIOl.KOWSKI
(Wg Sky and Telescope, 1968, Vol. 35, No. l)
Jeszcze o pochodzeniu chondrytów
W notatce pt. "Życie na Księżycu" (Urania, 1966, nr 5, str. 145-146)
wspominam o badaniach przeprowadzonych przez amerykańskiego kosmochemika H. U re y'a nad wiekiem różnych meteorytów. Owocem
tych badań było wyznaczenie wieku meteorytów kamiennych (chondrytów) na 106 -10 7 lat, a wieku meteorytów żelaznych na 10 8-10 9 lat. Na
tej podstawie Urey doszedł do wniosku, że meteoryty kamienne, zwłaszcza
węgliste chondryty, są cząsteczkami materii księżycowej
odrzuconej
w przestrzeń kosmiczną podczas tworzenia się kraterów. Natomiast kolebką meteorytów żelaznych jest pierścień planetoid, krążących dokoła
Słońca między orbitami Marsa i Jowisza.
Ostatnio problemem tym zajmował się chemik niemiecki H. W a n k e
z Instytutu Chemicznego im. Maxa Plancka w Moguncji (NRF), który badał zawartość pewnych izotopów w różnych meteorytach. Wyszedł on
bowiem z założenia, iż czas przebywania meteorytów w przestrzeni kosmicznej można wyznaczyć na podstawie stężenia izotopów wodoru i neonu (3H i 21 Ne), powstałych w meteorytach pod wpływem promieniowania kosmicznego. Otrzymane przez niego wyniki potwierdzają przypuszczenia uczonego amerykańskiego, ale Wanke uważa, że niektóre meteoryty kamienne (ciemne chondryty) mogą pochodzić z Marsa. Tam przecież również znajduje się wielka liczba kraterów, przy tworzeniu których
ogromna ilość materii była odrzucona w przestrzeń kosmiczną.
(Wg Umschau, l. VIII. 1966)
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

OBSERWACJE
Krakowskie obserwacje przelotu planetoidy Ikar
W dniach 12-19 czerwca 1968 r. w Obserwatorium Astronomicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzono obserwacje przelotu planetoidy Ikar.
Największe zbliżenie planetoidy do Ziemi nastąpiło około północy
z 14 na 15 czerwca, kiedy to odległość planetoidy wynosiła około 6,5 miliona kilometrów.
W obserwacjach brały udział dwa zespoły fotografujące: doc. dr. K.
Kordylewski, dr J. Mietelski oraz mgr P. Flin (astrograf 12 cm), oraz
dr M. Winiarski, mgr M. Kurpińska, A. Fudyma i Z. Tirnoszenka (35 cm
teleskop Maksutowa). Oprócz tego obserwacje wizualne położeń i jasności planetoidy prowadzili: dr R. Szafraniec refraktorem 20 cm (tzw. "amerykanka") oraz autor niniejszego za pomocą refraktora 20 cm "ekspedycyjnego".
W wyniku uzyskano 2 zdjęcia przez grupę pracującą astrografem
i 60 zdjęć przez grupę pracującą teleskopem Maksutowa. Dr R. Szafraniec otrzymała 38 pozycji oraz przebieg jasności na przestrzeni dwóch
nocy, autor - 20 pozycji planetki na tle gwiazd oraz przebieg jasności
w ciągu jednej nocy.
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Z wstępnej analizy wyników obserwacji wynika, że orbita Ikara mato
różni się od obliczonej poprzednio, ponieważ obserwacje mato odbiegają
od efemerydy. Obserwacje fotometryczne wykazały niewielkie wahania
jasności o okresie ok. 4 minut, świadczące o nieregularnym kształcie i rotacji planetoidy.
Stwierdzono również, że jasność wizualna w czasie maksimum wynosi"
12m zamiast podawanej w efemerydzie 13m,2. Być może, że jest to efekt
niepełnego uwzględnienia nieregularności kształtu przy prognozie jasności.
(Wpłynęło

do Redakcji 25. VI. 1968)
MAREK URBANIK

Przewidywanie

wysokości przyszłych

cykli

aktywności

Słońca

W numerze 7/8 1967 r. "Uranii" P . Janina Krępeć podaje za czasopismem Nature prognozę momentów i wysokości przyszłych cykli aktywności Słońca.
Chociaż p.

J. Krępeć zaznacza, że związki, na podstawie których obliczono momenty i wysokości przyszłych cykli nie są całkowicie zadawalające, wydaje się, że dobrze jest podać również dlaczego nie są one
"całkowicie zadawalające".
Okresowość zmian czasu wzrostu aktywności, jak widać z wykresu
na rys. l nie jest zbyt wyraźna. Obliczenie czasu wzrostu dla cyklu 19
(z tekstu wynika, że obliczenie wykonane zostało przed 1957 rokiem) na
podstawie tego, że odpowiednie cykle: cykl 5 z I okresu ma czas wzrostu
6.9 lat, a cykl 12 z II okresu ma czas wzrostu - 5.0 lat i otrzymanie stąd
na czas wzrostu dla 19 cyklu z III okresu wartość 3,6 - wymaga chyba
jakichś dodatkowych założeń i żmudnych zabiegów matematycznych.
Oczywiście wynik powinien być obarczony znacznym błędem. Niestety wartość błędu nie jest podana. Lecz może najbardziej istotnym jest to, że
dla sporządzenia wykresu użyto wartości czasu wzrostu poczynając od
4 cyklu . Pierwsze trzy cykle, jak łatwo się przekonać, wcale do tego
wykresu nie pasują. Zależność powinna obejmować wszystkie cykle,

a nie tylko cykle wybrane.
To samo dotyczy rys. 2, ilustrującego zależność pomiędzy czasem wzrostu a wysokością cykli. Wykres podany na tym rysunku obejmuje tylko
10 ostatnich cykli od 10 do 19. Ale już cykl 9 zupełnie wyłamuje się z tej
zależności. Czas wzrostu dla 9 cyklu wynosił 4,6 lat, a więc wysokość
jego zgodnie z wykresem powinna wynosić 80. W rzeczywistości maksimum 9 cyklu wyniosło 131,6. Cykle 2 i 3 w ogóle w tym wykresie nie
mieszczą się . Widocznie zakłada się, że cykle o czasie wzrostu mniejszym
niż 3,3 lat więcej powtórzyć się nie mogą . I jeszcze jedno: Obliczony
moment maksimum dla 20 cyklu wynosi 1968,1 - na rys. zaś l podany _
jest 1967 rok.
Dąbrowa Górnicza, lipiec, 1967 r.
WACŁAW

SZYMAN'SKT

Czy osie plam słonecznych są pochylone na zachód?
Znana jest próba tłumaczenia zjawiska wschodnio-zachodniej asymetrii
plam słonecznych naychleniem osi plam w kierunku zachodnim. Jako
przyczynę nachylenia osi podaje się mniejszą prędkość kątową obrotu
warstw podfotosferycznych. Przyjmuje się przy tym również, że plamy
są wgłębieniami w fotosferze, tzn. że powierzchnie plam są położone
o kilka tysięcy kilometrów poniżej poziomu fotosfery. Uważa się, że przy
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tych założeniach (4) wystarczy nachylenie osi plam 0°,5. Jednak założenia
powyższe budzą zastrzeżenia wielu uczonych, jako sprzeczne z innymi
cechami plam słonecznych. Poza tym podawany kąt nachylenia osi 0°,5
wydaje się zbyt mały dla wytłumaczenia obserwowanej różnicy powierzchni plam po obu stronach środkowego południka.
Korzystając z obserwacji plam słonecznych z obserwatorium w Greenwich autor obliczył, że powierzchnia wszystkich plam zaobserwowanych
w okresie od 1889 r. do 1894 r. w pasie od -45° do 0° wyniosła
433 391 • 10-6, zaś w pasie od 0°do -45° - 451 406 • 10-6. Taka różnica
w powierzchni plam wymagała by dla swego wytłumaczenia nachylenia
osi plam 2°41', a więc znacznie większego, niż podawano dotychczas.
Zagadnienie nachylenia osi plam ma swoich zwolenników i przeciwników, mających różne poglądy na teorie plam słonecznych, z których przecież żadna na razie nie może wytłumaczyć wszystkich osobliwości ukazywania się plam. Jednak obliczony i podany powyżej kąt nachylenia
osi daje możliwość stwierdzenia, czy hipotetyczne nachylenie osi plam
rzeczywiście istnieje. W przypadku bowiem nachylenia osi kształt elipsy,
jaką przybiera prawidłowa okrągła plama typu H lub J w odległości f od
środkowego południka, byłby inny, niż by to wypadało ze zwykłego skrócenia perspektywicznego. Można obliczyć, że w odległości 60° od środko
wego południka stosunek długości malej pólosi obliczonej na podstawie
odległości plamy od środkowego południka do długości zaobserwowanej
wyniósłby na wschodzie około 0,92 a na zachodzie 1,08, a więc wartości
łatwe do stwierdzenia.
W zamieszczonej poniżej tabeli podane są wyniki pomiarów prawidlowej formy plamy w czterech różnych odległościach od środkowego
południka. Pomiarów dokonano na fotografiach podanych przez Bray
i Laugheadaa (1).
Stosunek
Nr

Odległość
od środko-

w ego
południka

l.

2.
3.
4.

+59,3°
+45,2°
-52,5°
-64,2°

Wielka oś
elipsy
2a

Mała oś

24,37±0,14
23,38±0,11
20,18±0,09
21,36±0,04

12,60±0,10
16,06±0,08
15,48±0,10
10,99±0,08

elfpsy
2b

Wyniki pomiarów kształtu plamy
nachylona w kierunku zachodnim.

świadczą

Obliczona

wartości

osi
2aXcos f

obliczonej
do zaobserwowanej.
2acos f
2b

12,44
16,47
12,37
9,30

0,99±0,01
1,03±0.01
0,08±0,01
0,85±0,01

długość
małej

o tym,

że oś

WACŁAW
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KRONIKA PTMA
Z walnych

zebrań

w

Oddziałach

PTMA

Jak już informowaliśmy w "Uranii" nr 5/68, od stycznia br. w OddziaPTMA prowadzona była kampania sprawozdawczo-wyborcza, której
wyniki pokrótce relacjonujemy, w nawiązaniu i uzupełnieniu wspomnianej na wstępie naszej kronikarskiej notatki. I tak:
9 stycznia br. obradowali członkowie toruńskiego Oddziału PTMA.
W toku obrad dominowały sprawy dotyczące kontynuowania starań o budowę LOAiP w Toruniu, powolania oddziałowej sekcji obserwacyjnej
oraz poszerzenia działalności popularyzatorskiej w formie odczytów i pokazów nieba przy pomocy Kola Naukowego Studentów Astronomii UMK.
Podkreślono niezwykle cenną i życzliwą pomoc Prezydium MRN Wydziału Kultury i Oświaty, dzięki której miejscowy Zarząd mógł rozwinąć
planową i szeroką akcję upowszechnienia wiedzy astronomicznej wśród
miejscowego społeczeństwa. Postulowano włączenie do tej akcji, o dużych
walorach światopoglądowych, członków instancji: KM PZPR i ZM ZMS.
W wyniku wyborów, funkcję prezesa Zarządu objął ponownie inż. Jerzy
Soloniewicz, a w skład Prezydium Oddziału weszli: wiceprezes mgr Leszek Zaleski, sekretarz Henryk Witkowski, skarbnik Zygmunt Kędzierski.
18 lutego br. obradowal Oddział PTMA we Fromborku, gdzie główny
akcent dyskusji koncentrował się wokół spraw rozbudowy szeregów człon
kowskich, umocnienia autorytetu i pozycji Oddziału w środowisku i peł
nej mobilizacji wszystkich członków PTMA w okresie przygotowań do
obchodów 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Główną troską Oddziału
jest współpraca z młodzieżą , a szczególnie z harcerstwem, w ramach akcji
"Operacja 1001 - Frombork". Funkcję prezesa powierzono ponownie Janowi Pogorzelskiemu. Funkcję kierownika Stacji Obserwacyjnej PTMA
pełni również nadal społecznie długoletni aktywista PTMA mgr Włady
sław Michalunio.
Obradujące 27 lutego br. Oddziały w Gdańsku i Gdyni podjęły wspólną
uchwalę o połączeniu i powolaniu jednego Oddziału dla obszaru Trójmiasta i województwa gdańskiego. Nowa jednostka organizacyjna PTMA
przyjęła, jako obowiązującą nazwę: "Oddział Gdański w Gdyni". W obradach uczestniczył członek ZG PTMA doc. dr Jerzy Dobrzycki z Poznania.
Prezesem został ponownie mgr inż. Eugeniusz Maciejewski a wiceprezesem inż. Jan Jabłoński.
Na zebraniu Oddziału PTMA w Białymstoku, które miało miejsce
28. III. br. omawiano sprawy współpracy z resortem oświaty i kultury,
Frontem Jedności Narodu i organizacjami młodzieżowymi w zakresie
przygotowań do obchodów 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Oddział
przy pomocy władz oświatowych planuje budowę tarasu obserwacyjnego
na gmachu III Liceum Ogólnokszt. im. M. Fornalskiej w Białymstoku,
z przeznaczeniem przede wszystkim do użytku młodzieży zrzeszonej
w Szkolnych Kolach Astronomicznych. Zebranie Oddziału uświetniono
prelekcją z ilustracją n . t . "Sondy planetarne" w opracowaniu przedstawiciela Biura ZG PTMA Aleksandra Kuśnierza. Funkcję prezesa Zarządu
Oddziału powierzono ponownie długoletniej działaczce oświatowej mgr
Tatianie Markiewicz. Oddział PTMA w Częstochowie obradowal 23 marca
br. W zebraniu uczestniczył honorowy członek PTMA prof. dr Eugeniusz
Rybka, który wygłosił referat pt. "Studia Mikołaja Kopernika w Krakałach
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wie". W dyskusji dominowały sprawy związane z przygotowaniami do
otwarcia budynku Obserwatorium PTMA w Parku Staszica w Częstocho
wie. Na prezesa Zarządu Oddziału wybrano ponownie doc. dra Romana
Janiczka, a w skład Prezydium weszli: mgr Jerzy Rudenko, mgr inż. Witold Pydziński i Barbara Kierat. 31 marca br. obradowal Oddział PTMA
w Katowicach, w obecności wiceprezesa ZG PTMA inż. Marka Kibiń
skiego. Zebrani "minutą ciszy" uczcili pamięć tragicznie zmarłego pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina. W toku obrad dyskutowano o konieczności współpracy z nauczycielstwem i młodzieżą, konieczności stosowania różnych atrakcyjnych form upowszechniania wiedzy astronomicznej, zgodnie z zainteresowaniem oraz potrzebami środowiska, przy planowej współpracy z Polskim Towarzystwem Astronautycznym i innymi
pokrewnymi organizacjami i instytucjami. Prezesem Oddziału został ponownie długoletni aktywista PTMA Cezary Janiszewski.
W nadzwyczajnym walnym zebraniu Oddziału PTMA w Szczecinie.
które odbyło się w dniu 3 kwietnia br. uczestniczył członek Prezydium
ZG PTMA mgr inż. Edward Szeligiewicz. Omówiono i podsumowano działalność Oddziału postulując reorganizację i nabór nowych członków, kontynuowanie pracy w obiektywnie trudnych miejscowych warunkach (np.
bardzo nieliczne grono aktywnych działaczy społecznych PTMA, brak
własnej siedziby Oddziału itp.) oraz nawiązanie współpracy ze Szkolą
Morską w Szczecinie, gdzie znajduje się planetarium i gdzie Oddział
PTMA mógłby znaleźć oparcie w swojej społecznej działalności. Przedstawiciel ZG PTMA mgr inż. E. Szeligiewicz w serdecznych slowach podziękował członkom ustępującego Zarządu Oddziału za ich bezinteresowny trud i wysiłek, podkreślając szczególne zasługi prezesa dr T. Rewaja oraz sekretarza inż. B. Czarnockiego, którzy mimo trudności kontynuowali społeczną pracę i zabezpieczali na miarę sił i środków działal
ność Oddziału w ostatniej kadencji. W skład nowych władz Oddziału
wybrano: mgr Henryka Gurgula, mgr Stanisława Gwizdka i Zygmunta
Radtke, którzy podjęli zadanie zaktywizowania pracy członków szczeciń
skiego Oddziału i włączenia się w tok przygotowań do obchodów 500 rocznicy urodzin M. Kopernika.
Obradujący w dniu 2 kwietnia br. członkowie Oddziału PTMA w Gliwicach, po podsumowaniu wyników pracy z okresu ubieglej kadencji,
w planie na lata 1968-69 uchwalili następujące kierunki działalności:
l) rozwinięcie na szerszą skalę pokazów i obserwacji nieba, 2) rozszerzenie popularyzacji astronomii przez zwiększenie liczby odczytów, prelekcji
oraz projekcji filmowych, 3) usprawnienie działalności biblioteki Oddziału
i upowszechnienie czytelnictwa, 4) nawiązanie bliższego kontaktu ze szkołami i zorganizowanie kursu obserwacyjnego dla młodzieży zrzeszonej"
w Szkolnych Kolach Astronomicznych, 5) kontynuowanie prac w zakresie
budowy amatorskich instrumentów astronomicznych. Zebrani "minutą
cis?:y" uczcili śmierć pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina oraz zmarłych członków gliwickiego Oddziału PTMA. Prezesem Zarządu Oddziału
wybrano ponownie mgr inż. Władysława Gismana. a w skład nowego Zarządu weszli: inż. J. Wiśniewski, prof. J. Umańska, mgr K. Konopacki,
N. Gładki, J. K;:~sza, J. Woźnica i Zb. Paprotny.
Pierwszą kadencję statutowej działalności podsumowali członkowie
Oddziału PTMA w Lublinie na zwyczajnym walnym zebraniu w dniu
12. VI. 1968 r. Z podjętych uchwal na szczególną uwagę zasługują: zobowiązanie się Zarządu Oddziału do przeprowadzenia prac adaptacyjnych
b. wieży wodnej w Fulawach na Stację Obserwacyjną PTMA, przy wspól-
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z Prezydium MRN i Dyrekcją Zakładów Azotowych w Fulawach
do roku 1973, dla uczczenia 500-lecia urodzin M. Kopernika oraz zobowiązanie do zorganizowania i przeprowadzenia cyklu popularnych wykła
dów astronomicznych dla młodzieży w roku szkolnym 1968/69, przy
współpracy z resortem oświaty. Zebrani uczestniczyli również w odczycie
na temat "Kwazarów", który wygłosił przybyły na zaproszenie prof. dr
Włodzimierz Zonn z Warszawy. W wyniku wyborów funkcję prezesa
Oddziału powierzono ponownie mgr St. Hałasowi, a w skład Zarządu
weszli: dr L. Gładyszewski, A. Wiciński, L. Majczak, P. Bialous i S . Bogusz.
26 kwietnia br. obradowali członkowie Oddziału PTMA w Krakowie.
Po podsumowaniu wyników działalności za okres ubieglej kadencji,
-szczegółowo omówiono pracę planetarium w KDK, działalność klubu
"Kosmos", sprawy budowy drugiego pawilonu Stacji Obserwacyjnej
PTMA przy Szkole Podst. nr l w Niepolornicach oraz starania o adaptację
fortu na Krzemionkach na Ludowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium. Dużo uwagi w dyskusji poświęcono sprawie pracy z młodzieżą
zrzeszoną oraz niezrzeszoną w Szkolnych Kolach Astronomicznych. Wska·zywano na konieczność szerszej współpracy z władzami w zakresie
udziału w przygotowaniach do uroczystości 500-lecia urodzin M. Kopernika i na platformę tej współpracy pod egidą Frontu Jedności Narodu.
·wiele uwagi oraz postulatów zgłoszono pod adresem sekcji obserwacyjnej
i sekcji budowy amatorskich instrumentów astronomicznych. W wyniku
glosowania prezesem Zarządu Oddziału wybrany został ponownie inż . Marek Kibiński, a w skład Zarządu weszli: J . Dziadosz, M. Mazur, inż . St. Lubertowicz, inż. E . Szeligiewicz, Wl. Karaś, dr J . Mietelski i St. Raniecka.
TADEUSZ

GRZESŁO

"TO I OWO
Errare bumanum est
Zbliżenie

planetoidy Ikar do Ziemi w czerwcu 1968 roku było źródłem
nie tylko sensacyjnych plotek o "końcu świata'' lecz także zabawnych
."kaczek dziennikarskich". Oto np. jedna z redaktorek audycji Folskiego
Radia "Muzyka i aktualności" zwróciła się telefoni-cznie do niżej podpisanego w dniu 14 czerwca br. z prośbą o najważniejsze informacje o Ikarze i jego zbliżeniu . Mówiłem jej między innymi, że planetoida Ikar ma
· orbitę o kształcie stosunkowo silnie wydłużonej i spłaszczonej elipsy.
Mówiłem również, że asteroida Hermes przeszła kiedyś znacznie bliżej
Ziemi niż Ikar i że odległość dzieląca ją wtedy od Ziemi wynosiła około
580 tysięcy kilometrów. Natomiast słuchając tego dnia wieczorem radia
dowiedziałem się, że planetoid Ikar ma nieregularny kształt, że jest spła
szczony i wydłużony. Usłyszalem ponadto, że asteroid Hermes minął kie· dyś Ziemię w odległości 5080 km .
. Jednakże trudno się dziwić redaktorce "Muzyki i aktualności" , skoro
·.redaktorzy najlepszego bodaj popularnego miesięcznika astronomicznego
"Sky and Telescope" nie spostrzegli błędu, który wkradł się do notatki
·o Ikarze w ich piśmie. Podczas największego zbliżenia do Ziemi w dniu
14 czerwca br. dzieliła Ikara od niej odległość przewyższająca dystans
'Ziemia- Księżyc nie, jak podał "Sky and Telescope", 177 razy, lecz jedym ie 17. Nota bene ten sam błąd przekradł się również do prasy polskiej .
KRZYSZTOF
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

WRZESIEŃ"

G. Sitarski

1968 R.

Z jasnych planet widoczny jest tylko Saturn i Mars: Saturna możemy
przez całą noc jako gwiazdę około + 0.4 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb, a Mars widoczny jest rankiem nad wschodnim horyzontem jako czerwona gwiazda drugiej wielkości. Poza tym wieczorem, zaraz
po zachodzie Słońca możemy próbować odnaleźć Wenus, świecącą nisko
nad zachodnim horyzontem jako gwiazda -3.4 wielkości; praktycznie
jednak Wenus jest niewidoczna. Pozostałe planety przebywają na niebie
zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Przez lunety możemy też obserwować planetoidę Westę, widoczną prawie całą noc jako gwiazda około 7.2 wielkości w gwiazdozbiorze Wieloryba. W pierwszych dniach września Westa zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd i zakreśla na niebie charakterystyczną pętlę.
W dniu 22 września przypada na Ziemi całkowite zaćmienie Słońca,
w Polsce widoczne jako częściowe . Zjawisko możemy obserwować w godzinach południowych gołym okiem przez okopcone szkło, lub za pomocą
lunety rzucając obraz Słońca na ekran (bezpośrednio przez lunetę spojrzeć na tarczę Słońca oczywiście nie wolno!). W momencie największej
fazy tarcza Księżyca zakryje około 50°/o średnicy tarczy Słońca. Poniżej
w tabelce podajemy dokładne momenty początku, największej fazy i koń
ca zjawiska obliczone dla kilku miast w Polsce, a na rysunku przedstawiamy schematyczny przebieg zaćmienia częściowego widocznego w Polsce.
obserwować

Częściowe zaćmienie Słońca

l
Toruń
Poznań
Wrocław

Kraków
Warszawa
Białystok

Obok momentu
Słońca zostanie

Początek

hm
10 37.7
10 39.9
10 36.5
10 34.6
10 34.7
10 36.7

l
l

widoczne w Polsce 22
Największa

hm
11 46.6
11 47.9
l1 43.1
11 42.4
11 42.4
11 46.5

faza

września

l

(5611/o)
(520/o)
(49°/o)
(520fo)
(540fo)
(61Qio)

fazy podano w nawiasie jaki procent
przez tarczę Księżyca.

największej
zasłonięty

Koniec
hm
12 54.4
12 55.0
12 49.2
12 47.7
12 49.7
12 48.1
średnicy

tarczy

1d5h Merkury w niewidocznym złączeniu z Wenus.
4d13h Wenus nieruchoma w rektascensji, zmienia kierunek swego po-

zornego ruchu wśród gwiazd.
9d1h Jowisz w złączeniu ze Słońcem.
10d6h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
17d5h5m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to
początek 1539 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
20d O 5h złączenie Marsa z Księżycem; rankiem nad wschodnim horyzontem odnajdziemy Marsa na południe od sierpa Księżyca. Tego dnia
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następuje też seria niewidocznych złączeń planet z gwiazdami: o Sh złą
czenie Merkurego ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Panny; o 9h złączenie Marsa z Regulusem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Lwa; o 13h złączenie Wenus ze
Spiką. O 17h Merkury znajdzie się w największym wschodnim odchyleniu od Słońca (w odległości 26°), mimo to jednak warunki obserwacji
Merkurego są wyjątkowo niekorzystne i nie odnajdziemy go chyba w bla.sku zachodzącego Słońca.
2ld4h Niewidoczne złączenie Merkurego z Wenus.
22d Około południa (naszego czasu) nastąpi calkowite zaćmienie Slońca,
w Polsce widoczne jako częściowe. Pas zaćmienia całkowitego (trwają
cego maksymalnie 40 sekund) rozpoczyna się w rejonach arktycznych,
-dalej przechodzi przez zachodnią granicę Syberii i kończy się w pólnocno-zachodniej Mongolii. Jako częściowe zaćmienie widoczne będzie w pólnocno-wschodniej części Ameryki Pólnocnej, w Europie, w pólnocnej
Afryce i w zachodniej Azji. Zaćmienie należy do serii rozpoczętej w 1049
roku i zdarza się w momencie, kiedy Księżyc przechodzi przez węzeł
zstępujący swej orbity okołoziemskiej. Tego dnia o 15h nastąpi też złą
czenie Urana ze Słońcem.
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Rys. l. Przybliżony przebieg częściowego zaćmienia Słońca widocznego w Polsce 22 września. Przerywana prosta oznacza drogę środka tarczy Księżyca względem tarczy Słońca. Liczby oznaczają położenia tarczy
Księżyca względem tarczy Słońca w momentach: l. o 10h50m; 2. o llh20m;
3. o llh50m; 4. (' 12h20m; 5. o 12h50m.
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23d0h26m

Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptyczna wypoczątek jesieni astronomicznej na półkuli pół

nosi wówczas 180°; mamy
nocnej.

24d Księżyc "przeżywa" kilka kolejnych złączeń: o 4h ze Spiką (zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w pólnocno-wschodniej Azji i na Alasce), o lOh z Merkurym i o 12h z Wenus.
26dllh Niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem.
27d9h Bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka); zakrycie Antaresa przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Indiach, w Indonezji i w Australii.
Minima Algola (beta Perseusza): wrzesień 2d8h55m, 5d5h40m, 8d2h30m,
10d23h20m, 13d20h5m, 16d17hOm, 25d7h25m, 28d4hlOm.

PAŹDZIERNIK

1968 R.

Pod koniec października rankiem, nisko nad wschodnim horyzontem
możemy odnaleźć Merkurego, świecącego jak gwiazda zerowej wielkości.
Natomiast wieczorem, nisko nad poludniowo-zachodnim horyzontem możemy odszukać Wenus, błyszczącą jak gwiazda -3.4 wielkości. Mars widoczny jest rankiem nad wschodnim horyzontem jako czerwona gwiazda
około drugiej wielkości, a Saturna możemy obserwować przez całą noc
w gwiazdozbiorze Ryb (świeci jak gwiazda około +0.5 wielkości). Pozostale planety są niewidoczne, jakkolwiek Jowisz i Uran wschodzą już
rankiem i można próbować odszukać przynajmniej Jowisza (około -1.2
wielkości gwiazdowej). A za pomocą lunety można przez całą noc obserwować planetoidę Westę, jako gwiazdkę 7.2 wielkości w gwiazdozbiorze
Wieloryba; 20 października Westa znajdzie się w przeciwstawieniu ze
Słońcem.

3dl4h Merkury nieruchomy w rektascensji.
6d Całkowite zaćmienie Księżyca, niewidoczne w Polsce.

Zaćmienie

widoczne w Azji, na Oceanie Spokojnym, w Australii, na Oceanie Indyjskim i w Afryce.
3dl0h Niewidoczne zlączenie Saturna z Księżycem.
14dl2h2m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to 1540 rotacja Słońca wg numeracji Carringtona.
15d O lOh Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem, o 17h Merkury
w dolnym złączeniu ze Słońcem .
17dl8h Wenus w niewidocznym złączeniu z Neptunem.
18d24h Mars w bliskim złączeniu z Księżycem; zakrycie Marsa przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w pólnocnej Azji.
19dl4h Bliskie zlączenie Księżyca z Jowiszem; zakrycie planety przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w obydwu Amerykach i w zachodniej
Afryce.
20d O lh Uran w bliskim złączeniu z Księżycem, o 18h planetoida
Westa w przeciwstawieniu (opozycji) ze Słońcem.
23d10h Słońce wstępuje w znak Niedźwiadka i jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 210°. O 20h Neptun w złączeniu z Księżycem.
24d O 3h Merkury nieruchomy w rektascensji. O 9h zlączenie Księżyca
z Wenus, a o 17h z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka); zakrycie Antaresa przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w Srodkowej i Poludniowej Ameryce oraz w połud
niowej Afryce.
28dllh Wenus w złączeniu z Antaresem.
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3ld9h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt
tego odchylenia wynosi 19°, czyli mniej niż we wrześniu, ale warunki
obserwacji Merkurego są teraz znacznie bardziej korzystne niż w ubiegłym miesiącu.

Minima Algola (beta Perseusza): październik ldlhOm, 3d21h50m,
6d18h35m, 18d5h50m, 21d2h35m, 23d23h25m. 26d20h10m, 29d17h5m.
Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.
Odległości

l

Słońca

od

1968

j.

VIII 28
IX 7
17
27
X 7
17
27
XI 6

0.722
0.723
0.724
0.726
0.727
0.728
0.782
0.782

l

a. mln km

M

a. mlnkro

1.600
1.560
1.517
1.470
1.419
1.366
1.309
1.250

239.4
233.4
226.9
219.9
212.3
204.3
195.8
187.0

Da-ne dla obserwatorów
<na

Data
1968

l

l

p
o

IX l
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
P

-

tarczy.
B0, L

+21.26
+21.75
+22.22
+22.67
+23.09
+23.48
+23.86
+24.21
+24.54
+24.83
+25.10
+25.35
+25.58
+25.76
+25.94
kąt
0

-

Bo
o
+7.20
+7.22
t7.24
7.25
7.25
+7.24
+7.22
+7.19
+7.15
+7.11
+7.06
+7.00
+6.92
+6.85
+6.76

l

13h

j.

ar s

l

a. mlnkro
245.0
246.0
246.9
247.7
248.3
248.7
249.0
249.2

1.638
1.644
1.651
1.656
1.660
1.663
1.665
1.666

od Ziemi
j.

a. mlnkro

2.546
2.516
2.479
2.436
2.387
2.331
2.269
2.201

380.8
376.4
370.9
364.5
357.1
348.7
339.4
329 2

Słońca

czasu lrodk.-europ.)

l

Lo

Data
1968

o
206.98
180.57
154.15
127.74
101.33
74.91
48.51
22.10
355.70
329.30
302.90
276.51
250.11
223.72
197.33

odchylenia osi obrotu
heliografiezna

l od Słońca

od Ziemi
j.

107.9
108.1
108.3
108.5
108.7
108.8
108.9
108.9

środkowo-europej

bliskich planet

e n u s

W

Data

w czasie

są

X l
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

Słońca

szerokość

1

l

l

p
o
+26.07
+26.18
+26.26
+26.32
+26.35
+26.35
+26.31
+26.24
+26.15
+26.03
+25.87
+25.68
+25.46
+25.22
24.94
+2462

Bo

r,
o

6.56
6.46
6.34
6.21
6.08
+5.95
5.80
+5.64
+5.48
+5.31
5.14
+4.96
4.76
+4.57
+4.38

mierzony od pólnocnego

długość środka

tarczy.

l

Lo
o
170.94
144.55
118.16
91.77
65.38
39.00
12.62
346.24
319.86
293.48
267.10
240.72
214.35
187.97
161.60
135.23

wierzchołka
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Data
1968

l

lh czasu

środk.-europ.

IX 17

l

7
27

r.

PLANETY I PLANETOIDY

Warszawa

l h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a

VIII 28

l
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MERKURY
o
hm

hm

+
3.3
-10.0

1134
13 11
13 49
13 02

6 27
7 55
7 41
4 41

-14.8
-4.8

hm

18 59
18 07
16 59
15 48

1138
13 08
14 40
16 20
Można

27

9 09
9 59
lO 46
1132

+17.6
+13.7
+ 9.2
4.4

+
3.7
-6.5

54
Ol
04
07

Widoczny rankiem nad wschodnim
horyzontem jako czerwona gwiazda +2 wielkości.

-15.8
-22.7

27

l

l 34
128
l 22

l

"'

8 00
6 32
5 05

1

całą noc w
(około 1"0.4

a

poszukiwać jej
płd . -zach.

wieczorem
horyzontem
-3.4 wielk. gwiazd.).

(około

1102
1118
1134
1149

+
+
+

+

27

h

m

15 29.2
15 31.4
15 34.0

o

-17 12 1
-17 20
-17 31

7.3
5.6
4.0
2.4

5 34
4 40
3 45
2 51

18
17
16
15

48
36
25
13

W pa:tdzierniku widoczny rankiem
nad wschodnim horyzontem (- 1.2
wielk. gwiazd.).

gwiawielk.

11 58
12 03
12 07

l +o.s
l
+o.4

17 51
5 45
4 33
16 35
3 20 1 15 18

-0.0

Pod koniec pa:fdziernika widoczny
rankiem w gwiazdozbiorze Panny
(6 wielk. gwiazd.).

l wpoludniku

l

Gt

NEPTUN

ll 17
l 7

05
23
44
20

URAN

+6.8 1 18 48
+6.3
17 26
+5.7
16 03

Widoczny przez
zdozbiorze Ryb
gwiazd.).

19
18
17
17

nisko nad

SATURN

ll 171
l 7

hm

6 29
7 33
8 38
9 43

JOWISZ

17
17
16
15

243
2 38
2 31
2 23

+

zach.

WENUS
o
hm

MARS

VIII 28
IX 17
l 7

Warszawa

l wsch. l

Gt

hm

W ostatnich dniach pa:fdziernika
widoczny
rankiem
nisko
nad
wschodnim
horyzontem
(około
o wielk. gwiazd.).

l

l wpołudniku

ll

PLUTON
hm

15 19
14 02
12 46

Niewidoczny.

h

m

s

11 56 38
1159 22
12 Ol 56

o

+16 36:a
16 22.2
+16 11.8

h

m

1148
10 32
9 16

Niewidoczny.

PLANETOIDA 4 WESTA

VIII 28
ll 7
17
27
l 7
17
27

2 23.7
2 24.4
2 22.2
217.2
2 09.8
2 00.7
l 51.0

+358
3 25
+242
149
+0 53
-001
-044

3 35
2 56
2 15
130
044
23 51
23 02

Około 7.2 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc w g wiazdozbiorze
Wieloryba. Opozycja 20 pa:fdziernik a.

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

Wrzesień

SŁO:SCE

1968 r.
1h czasu

r. czasu l
m

VIII28
IX 7
17
27
X 7

l

1%

hm
lO 26
ll 02
ll 38
12 14
12 50

- 1.3
+ 1.9
+ 5.4
+ 8.9
+t2.1

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Białystok

Rzeszów

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

~

o

+9.8
+6.2
+2.3
-1.5
-5.4

hm

hm

5 04
5 21
5 38
5 56
6 13

19 02
18 38
18 14
17 49
17 25

hm

hm

4 56 18 50
512 18 27
5 29 18 03
5 46 17 39
6 02 117 16

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

4 58
514
5 29
5 46
6 02

18 47
18 25
18 03
17::!9
17 17

4 44
5 02
5 21
5 39
5 57

18 47
18 23
17 57
17 32
17 07

4 48
5 03
518
5 33
5 49

18 33
18 12
17 50
17 28
17 06

4 40
4 47
513
5 30
5 47

18 33
1810
17 47
17 23
17 00

4 40
4 55
510
5 25
5 41

18 25
18 04
17 42
17 20
16 58

4 29
4 46
5 03
5 21
5 38

18 26
18 03
17 39
17 14
16 50

KSIĘZYC

Data
1968

1 h czasu
środk . -europ.
1%

IX
l

l

a

Warszawa

Data
1968

wsch. , zach.
h m

1%

h m

IX
hm /
o
17 24 -28.2 15 57 22 13 11

2 l8 29 -28.5 16 51 23 29
3 19 32 1-27.0 17 261 4 20 32 -23.7 1750 056
5 21 28 -19.2 18 06 2 25
6 22 21 1-13.8 1819 3 52
7 2310 - 7.8 18 29 5 13
8 23 56 - 1.5 18 39 6 32
o 41 + u 18 491 7 48
9
126 +10.4 18 59 9 04
10

1h czasu
środk.-europ.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

h m

l

a

l

o

2 12 +t5.7
2 591+2o.4
3 48 +24.1
4 39 +26.8
5 321+28.4
6 261+28.6
7 21 +27.4
815 +24.9
9 07 j +21.1
9 581+t6.3

warszawa Data
1968
wsch. , zach.
h m

lh m

19 13 10 20
19 30 11 36
19 54 12 51
20 28 14 00
2116,15 00
22 18 15 46
23 32 16 20
- 116 44
0521701
214( 15

XI

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1h czasu
środk.-europ.

Fazy

warszawa

Księżyca

d
1%

l

a

hm
o
lO 48 +10.5
11 37 + 4.1
12 26 - 2.6
13 17 - 9.3
14 10 -15.6
15 07 -21.1
16 07 -25.3
17 10 -27.9
18 14 -28.6
19 17-27.5

wsch. , zach.
hm

hm

3 38
5 02
6 27
7 55
9 26
11 00
12 31
13 50
14 50
15 30

17 27
17 38
17 48
18 Ol
18 17
18 40
19 15
20 06
21 16
22 40,

i

h

Pierwsza kwadra VIII 31 l
Pełnia
IX 6 23
Ostatnia kwadra IX 14 22
Nów
IX 22 12
Pierwsza kwadra IX 29 6
Pełnia

X

Srednlca

Odległość
Księżyca

d

6 13

l

tarczy

h

Najw.
IX 13 23
Najmn. IX 25 21

29.4
33~4

Październik
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l. CZUl /
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IX 27
X 7
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XI 6

l

Cl

a

hm

12 14
12 50
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14 05
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+12.1
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+t6.1
+16.4

Poznań
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środk.-europ.

Data
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Gdańsk

Warszawa
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Rzeszów
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o

- 1.5
- 5.4
-9.2
-12.7
-15.9
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16 21
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5 46
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6 57
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5 33
5 49
6 05
6 21
6 38

hm
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6 34

l

hm
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17 12,
17 58'
19 04
20 26
21 55
23 20

o 42

Pierwsza kwadra IX
Pelnia
X
Ostatnia kwadra
X
Nów
X
Pierwsza kwadra
X
Pelnia
XI

l

Odległość
Księżyca

h

6
13
16
23
14
5

Srednica

od Ziemi
d

Najw.
Naj mn.

d

29
6
14
21
28
5

tarczy

h

X 11 18
X 23 16

29!5

33.1
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zam. 1568/68

Dwa zdjęcia planetoidy Ikar w odstępie
ca 1968 r. (do artykułu na str. 259).

minut, wykonane w Obserwatorium Astronomicznym U ..r. w Krakowie w dn. 17 czerw-

Czwarta strona okładki: Talasoid Hale na ,.odwrotnej" stronie
uwaga do zdjęcia na pierwszej stronie okładki).

Fot.: Dr M. Winiarski i mgr M. Kurpińska

Księżyca. Zdjęcie

wykonane przez

sondę

.,Lunar Orbiter-1 " (patrz
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ROK XXXIX

P AŻ D ZIERNIK 1968

Nr 10

Widok na Indie z wysoKości 850 km. Zdjęcia dokonał astronautFI Richard Gordon ze statku Gemini-11. Od lewego dolnego rogu widzimy kolejno: Morze
Arabskie, Indie (półwysep Dekan), Cejlon i Zatokę Bengalską. Z lewej strony
antena radarowa Ageny (do artykułu na str. 274).
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNQKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTAir
CENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 RoKU, W-WA 5. 11. 66).

SPIS TRESCI
Jerzy Cwirko-Godycki
Droga
na Księżyc (3).
Jerzy Rudeoko - Jeszcze o kalendarzach długoterminowych.
Edward Relicz - Kalendarz nowoczesny.
Kronika: Fulsary Atmosfera
planety Wenus.
Konferencje i zjazdy: XIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Kronika PTMA: Wspomnienie pośmiertne.

Z korespondencji.
Kalendarzyk astronomiczny.
ZARZĄD GŁóWNY PTMA, Kraków, Solskiego 30/8, tel. 538-92, konto PKO I OM w Krakowie Nr
4-9-5227. Biuro czynne od 7 do 15,
w soboty do 13.
Prowadzimy
sprzedaż
i w y s y ł k ę: A. Słowik, M. Mazur - OBROTOWA MAP A NIEBA,
PTMA 1965, 25 zł, z wysyłką 30 zł
(dla członków 5 zł zniżki); M. Mazur - ATLAS NIEBA, PZWS 1963,
80 zł, z wysyłką 90 zł.

W trzecim kolejnym odcinku serii artykułów pt. "Droga
na Księżyc'' mgr Jerzy CWIRKO-GODYCKI sumuje osiąg
nięcia amerykańskich załogo

wych lotów kosmicznych, prowadzonych w latach 19611966 według projektów Mercury i Gemini.
Jak obbiczyć datę nowiu Zub
pełni Księżyca w okresie dziesięciu tysięcy !at począwszy od
trzeciego tysiąclecia przed naszą erą - możemy dowiedzieć
się z artykułu mgra Jerzego
RUDENKI pt. "Jeszcze o kalendarzach
długotermino
wych", a ciekawy projekt reformy kalendarza proponuje
Edward RELICZ w artykule
pt. ,,Kalendarz nowoczesny".
Reforma
dotyczy
zarówno
strony "zewnętrznej" (niezgodność
roku
kalendarzowego
z rokiem zwrotnikowym o jeden dzień po upływie pól miZU!na !at!) jak i "wewnętrz
nej" tj. uporządkowania
kolejności dni w
dwunastu
miesiącach roku.
W naszej Kronice dr Krzysztof ZIOŁKOWSKI omawia
odkrycie nowych obiektów zainteresowania astronomów pulsarów, w których regularności emitowania radioimpulsów niektórzy dopatrują się
działania
istot
rozumnych.
W drugim artykule tenże autor omawia wyniki badań radzieckiej sondy kosmicznej
"Wenus-4", a w trzecim - tematykę obrad zjazdu referatowego Po!skiego Towarzystwa
Astronomicznego w r . 1967.
Sprawozdanie z tegorocznego Walnego Zjazdu Delegatów
podamy w następnym numerze.

Pierwsza strona okładki: Fotografia planetoidy Ikar dokonana w dniu 14 czerwca 1968 r. w Abastumiańsll:im Obserwatorium .Astrofizycznym Gruzińskiej SRR.
Widoczny po środku zdjęcia ślad planetoidy zaznacza drogę, jaką prze)Jyła
w ciągu 5 minut ekspozycji na tle gwiazdozbioru Camelopardal!s (Zyrafa).
Czwarta strona okładki: Astronauta Eugene Cernan spaceruje wokół statku kosmicznego Gemini-9. Zdjęcie wykonał Thomas Stafford w dniu 5 czerwca 1966 r.
(do artykułu na str. 274).
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Warszawa

JERZY CWIRKO-GODYCKI -

DROGA NA

KSIĘZYC

(3)

Kolejny etap drogi na Księżyc wiedzie poprzez eksperymenty biologiczne, oraz loty satelitarne pojazdów z załogą ludzką.
W O/Parciu o wyniki badań, przekazanych przez sondy (omówione w artykule "Droga na Księżyc (1)", Urania, nr 12, 1967)
można było skonstruować odpowi·e dnie pojemniki dla wysłania
w kosmos organizmów żywych. Wysyłano ~atem bakterie, rośliny, owady, płazy, ma~pki, psy, które bądź wracały cało na
Ziemię, bądź też ginęły wraz ze statkiem w drodze powrotnej,
a do !prowadzących doświadczenie docierały, drogą radiową,
jedynie wyniki badań. Te żywe sondy utorowały drogę ludziom. Ale et311P eksperymentów biologicznych bynajmniej nie
zakończył się wraz z l otem człowieka. Tirwa nadal i jest stale
realizowany, jako zapowiedź coraz śmielszych przedsięwzięć.
Swoje pierwsre 'l oty załogowe zaczęli Amerykanie w ramach projektu Mercury (Tab. 1). Celem tego przedsięwzięcia
Tablica l.
Zestawienie danych projektu Mercury
Astronauta

Data

l

l

Czas lotu
hm

l.
2.
3.
4.
5.
5.
N -

Allan B. Shepard
Virgill I. Grissom
John H. Glenn
M. Scott Carpenter
Walter M. Schirra
L. Gordon Cooper
razem
liczba

okrążeń

5.05.1961
21.07.1961
20.02 1962
24.05.1962
3.10.1962
15-16.05.1962

Ziemi, • -

l N l nazwa statku

s

o 15 22
o 15 37
4 55 23
4 56 05
91311
34 19 49
53 55 27

*)

Freedom-7

*) Liberty Bell-7
3 Friendship-7
3 Aurora-7
6 Sigma-7
22 Faith-7
34

tor balistyczny

było w)llkazanie, że człowiek może funkcjonować jako nieodłączna część statku kosmicznego i ja'ko taki przyczynia się do
niezawodności całego systemu. Astronauci projektu Mercury
wy:lkazali, że człowielk może w.nieść wkład do eksploTacji pr~e
strzeni kosmicznej w wyniku swod.ch obserwacji i akcji. Głów
nym jednaik osiągnięciem serii Mercury było opracowanie za-

sad opeTacyjnych i technologii lotów kosmicznych. Eksperywykazał, że ani duże prreciążenia występujące w czasie
startu i powrotu na Ziemię, ani stan nieważkości trwający poment
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nad 34 godz. w niczym nie obniżają sprawności pilota w sprawowaniu kontroli nad statkiem. Poza tym okazało się, że
astronauta może prowadzić abserwacje naukowe i eksperymenty jak też wyjaśniać informacje rp r:llekazywane przez instrumenty. Wreszcie .projekt Mercury umnżliwił pełną realizację bardziej złożonego projektu Gemini. Prawie w rok po
locie G a g a r i n a, wyruszył w pr:llestl!"zeń kosmiczną pierwszy
Ame•r ykanin, · astronauta Allan B. S h e p ar d. Był to ikrótki
balistyczny lot na wysokość 185 km, o zasięgu 486 ikm. Pierwszym Amerykaniniem, który olkrążył 3-krotnie Ziemię w locie
satelitarnym był John H. G l e n.n.
Ogólnie w •r amach projektu Mercu['y człowiek przebywał
w kosmosie w lotach balistycznych i orbitalnych: 53h55m27 8 •
Plany przewidują j-ednak, że zanim a's bronauta weźmie udział
w trzyosobowej wYJprawie na K·siężyc, ogólna liczba godzin
przebywania w kosmosie powinna wynosić 2000! Czy program
ten będzie sztywno przestrzegany w przyszłości? Zo'b;lczymy.
Wiadomo jednak, ·że w wyniku p1onierskich 'l otów astronautów radzłeckich, Amerykanie kilkakrotnie już zmieniali plany
w kierunik u sk,r acania czasu eksperymentów. Być może układ
o wspólnym badaniu przest,r zeni kosmicznej, wymiana wyników badań i ścisła współpra·ca między obu państwami, pozwolą na kumulację nag~I"omadzonych doświadczeń i częściowe
odrzucenie balastu bezpiec2leń\Stwa, pozostawionego w postaci
owych 2000 godzin w kosmosie.
Projekt Gemini w porównaniu z projektem Mercury, jest
gigantycznym krolkiem naiP'rzód w dziedzinie 'badań ikosmosu,
Ziemi i człowieka (Tab. 2). Jego ·realizacja 'rozwiała wiele wąt
pliwości

i

wykazała, że człowiek może:

- swobodnie manewrować swoim rpojazdem,
- opuścić IPOjazd i ,;spacerować" w kosmosie, jeżeli jest
odpow:iednio do tego celu wyekwipowa:ny,
- doprowadzać do spotkania, łączenia i holowania innych
pojazdów kosmicznych,
- ef·e ktywnie funkcjonować w czasie długatTWałych (2 tygodnie) lotów i wrócić na Ziemię w dobrej kondycji psycho-·
fizycznej,
- sprawować ikontll"olę nad pojazdem w czasie lotu i precyzyjnie 1spxowadzać go na Ziemię w ściśle oik['eślonych obszarach,
- wykonywać drobne naJprawy wewnątrz i na zewnątrz.
pojazdu.
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Tablica 2.
Zestawienie danych projektu Gemini
Astronauci
l. Virgil I. Grissom
John W. Young
2. James Me Divitt
Edward White
3. Gordon Cooper
Charles Conrad
4. Frank Barman
James Lovell
5. Walter M. Schirra
Thomas Stafford
6. Neil Armstrong
David Scott
7. Thomas Stafford
Eugene Cernan
8. John Young
Michael Collin s
9. Charles Conrad
Richard Gordon
10. James Lovell
Edwin Aldrin
razem

l

Data

l

Czas lotu

lN l Nazwa statku

23.03.1965

hm s
4 53 00

3 Gemini III

3-7.06.1965

97 5611

62 Gemini IV

21-29.08.1965

190 56 Ol

120 Gemini V

4-18.I2.1965

330 35 13

206 Gemini VII

15-16.12.1965

25 51 24

16 Gemini VI

16.03.1966

lO 42 06

3-6.06.1966

72 20 56

45

18-21.07.1966

70 46 45

43 Gemini X

12-15.09.1966

7117 08

44 Gemini XI

11-15.11.1966

94 53 14
969 53 14

59 Gemini XII
604

6 Gemini VIII
Gem~ni

IX

E!mpecyment Gemini dostarczył nowych danych naukowych,
technologicznych i technicznych dla konstrukcji bardziej skomplikowanych poja·zdów. Fotografie wylkonane w czasie lotów
dostarczyły danych oceanografom, meteoro·l ogom, geografom,
geologom i wielu innym specjalistom pokrewnych dziedzin.
Loty Gemini posunęły również naJprzód badania w zakresie
medycyny kosmicznej, warunkującej bezpieczeństwo dalszych
wypraw. Szcz€gółowe omówienie budowy, zasad manewrowania i lotu pojazdów typu Gemini znajdzie czytelnik w książce
A. Marksa "Podbój Księżyca trwa". My zajmiemy się jedynie
zestawi€niem danych i przebiegiem lotów tej serii.
Krótka charakterystyka poszczególnych lotów
Gemini II - 19.01.1965 - rakieta Titan-II wynosi kabinę
Gemini na tor balistyczny. W kabinie znajdowały się dwa
roboty wykonujące manewry. Przy wejściu do atmosfery ppwłoka kabiny osiągnęła 1100°C.
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Gemini III - Rakieta Titan II o masie 165 ton, wprawia
w ruch satelitaTny !kabinę o rmasie 3,5 tony. Manewry:
I - okrążenie zmiana orbity z eliptycznej na kołową
II - okrążenie- zmiana kąta nachy;l enia oa:-bity
III - okrąż·enie- obniżenie ol'lbity.
Gemini IV- (patrz zdjęcie w Uranii nr 11 z 1965 r.) Rakieta Titan II o sile ciągu 430 ton nadaje !kabinie Gemini pręd
kość 28000 km/godz. Apogeum orbity 288 km, rperi.geum165 ;k m. W czasie lotu White 1prz;ez 20 min. znajduje się po·z a
kalbiną. Ubrany jest w skafander o masie 14 kg, ktbry Składa
się z 22 warstw. Uwiązany jest na tlinie o długości 7,5 m. Uży
wa do poruszania się pistoletu odrzutowego. W czasie lotu Me
Divitt wykonuje manewry przewidziane programem OAMS.
Temperatura kabiny w czasie lądowania 1700°C.
Gemini V - Rakieta Titan II wprawia kabinę Gemini w ruch
satelitarny na wy'solkości 346 !krm. Bo trzech godzinach lotu
nastąpił defelkt w ogniwach elektrochemiczny.c h i paliwowych.
Program lotu przewidywał wystrZJelenie z Gemini specjalnego
satelity REP i ponowne 1przechwycenie go. Ast:r~onautom nie
udało się · złapanie satelity. T·renują symu1
l owanie podejścia
do Ageny, wykonują zdjęcia Księżyca, światła zodiakalnego
i cyklonu "Doreen". Od 6 dnia lotu - nowy defekt - !kozioł
kowanie kalbiny, chłód w 1s kafandrach. Defekt uda:je się usunąć. Astronauci ip rz,e byli w !k osmosie 5.5 · 10 6 km w czasie
7d22h56m, to jest tyle, ile wynosi czas wypTawy na Księżyc.
Wadowatli koło BeTmudów.
Gemini VI/VII - (patrz zdjęcie w Uranii nr 3 z 1966 r.)
Germni VII, któ['y wysta'l'to,wał ,pierwszy, krąży po m·bicie
o pa,r ametrach: apogeum 325 km, perigeum 221 km. Astronauci usuwają pOIIDyślnie defekt w ogniwach paUwowych. Próbują ręcznego sterowania i używają sekstantu do astronawigacji. Wyikonują pomiary radioaktywności wewnątrz i na zewnątrz kabiny. Fotografują formacje geologiczne USA, Ameryki Południowej, AfTyki. Fotogra:Bują starty ralkiet i start
rakiety Polaris ·z okrętu podwodnego na Atlantyku. Korzystają z łączności fonicznej za pomocą lasera. W czartym dniu
lotu z;mieniają parametry orbit ·PTzygotowując się do spotkania Gemini VI:
Perigeum 221 km
232 km
Apogeum 318,5 'km
313,5 lkm
W 6 dniu lotu astronauci prrejprowadzają mnianę Oil"bity na
kołową i obiegają Zi.emię w od~egłości 296 km. W 10 dniu
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lotu Gemini VII minął satelitę Echo w odległości 694 km. Lot
trwał dwa tygodnie.
12.12.1965 - nie powiódł <się start Gemini VI, gdyż maszyna matematyczna wykrywając usterki rakiety Titan II,
wyłączyła zapłon. Walter Schira, kapitan sta•tku wylkazał wielkie opanowanie nie kat~ultując się z rabiety wraz kabiną.
Dzięki temu start można było powtórzyć 15.12.1965. Pa,r ametry orbity: apogeum 258 km, perigeum 160 km. Po trzech
okrążeniac (5.6h) i odpowiednich manewrach osiągnięto parametry orbity Gemini VII, a po 311 22m nawiązano konta1kt radiowy i radarowy. Nad Hawajami odległość między statkami
wynosiła już 3 tkm. Pr:rez 5h.5 pojazdy posuwały się w odległości od 6 m do 30 om. Gemini VI okrążał Gemini VII. Następnie Gemini VI zwiększył szybkość i oddalił się. Parametry jego nowej orbity ebptycznej wynosiły: apogeum - 301
km, perigeum - 263 km. Po 26 11 Gemini VI zakończył lot,
a Gemini VII pozostał w kosmosie jeszcze dwa dni, przebywając łączną trasę 8 ·10 6 km.
Gemini VIII - Na 101 minut przed startem Gemini VIII
wysłano Agenę, z którą astronauci połączyli pojazd w 15 minut po starcie. W ą;>ół godziny po złączeniu nastąpiła awaria
1 oba statki za·częły kozio~kować. Pojazdy wirowały z pręd
'kością ' kątową 36° /sek, co w ciągu 10 sekund dawało pełny
obrót. Tętno Armstronga wzrosło z 65-75 do 150 uderzeń na
minutę, a Scotta do 135 uder2leń. W ciągu 30 minut astronauci
starali się opanować sytuację, która z każdą chwilą stawała
się trudniejsza i groziła u tra tą przytomności. "Zimna krew"
i doskonałe opanowanie uratowały ich od katastrofy. Lot trwał
jedynie 11 godzin zamiast planowanych 71. Po wodowaniu na
Pacyfiku i zbadaniu ka1biny okazało się, że przyczyną awarii
było zwaTcie w przewodach elektrycznych.
Gemini IX- 1.06.66 nastąpił start ATDA ulepszonej wersji
Ageny. Rakieta Atlas nadała pojazdowi ruch sa<telitarny po
orbicie kołowej w odległości 296 km od Ziemi. W dwa dni
później rakieta Titan II Wiprowadziła
pojazd astronautów
w ruch satelitarny po orbicie o parametrach: apogeum 296 km, <perigeu.rn 158 ikm. Stafford i Cernan po trzech korektach kabiny Gemini wyśledzili ATDA w odległości 200 km
przed ich poja21dem i 24 km powyżej. Zbliżenie do ATDA na
odległość kilku metrów trwało 18 11 • Do złączenia pojazdów nie
doszło, ponieważ nie odpadła osłona otworu łączącego. 5.06 Cerman opuszcza kabinę (patrz zdjęcie na 4 stronie okładki),
a po godzinie wydobywa "latający fotel" AMU na 40-metrowej
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linie. W czasie przygotowań w hełmie astronauty skropliła się
para wodna i Cernan zrezygnował z użycia AMU. Spacer kosmiczny trwał 2 godz. i 8 min. Lot kosmiczny zakończono po
2.10 6 km, wodując 560 km na wschód od Florydy o 7 km od
lotniskowca "Wasp".
Gemini X*) - Na 100 minut przed startem Gemini wprowadzono w ruch satelitarny na orbicie o parametrach: apogeum - 305 km i perigeum - 294 km, pojazd Agenę-10. Następnie rakieta Titan II wyniosła Gemini X (orbita o parametrach: ajpogeum 270 km, perigeum 160 km). Po 6 godz. astronauci dogonili Agenę obiegając Ziemię na wysokości 296 km
po torze 'kołowym. Nastąpiło rpałączenie pojazdów: Gemini X
o masie 3000 rk g i Ageny-10 o masie 3375 kg (zdjęcie na 3 str.
okładki). Uruchomiono silniki Ageny o sile ciągu 7200 kg
i zwiększono szybkość tendemu o 416 m/sek. W efekcie uzyskano ruch po torze, którego apogeum wynosiło 762 km. Następnego dnia sprowadzono pojazdy na odległość 384 km od
Ziemi i poruszano się ruchem kołowym. Collins otworzył właz
Gemini i wychyliwszy się zdjął 1płytJkę rejestrującą uderzenia
mikrometeorytów. Właz otwarty był przez 45 min. 20.07
astronauci zaczęli pościg za Ageną-8, obiegającą Ziemię w odległości 395 km rpo torze kołowym. W odQegłości 225 km poza
Ageną-8 odłączyli Agenę-10 i zbliżyli się do ściganego pojazdu na odległość kilku metrów. Przez ponownie otwalfty
właz Collins wyszedł na zewnątrz manewrując pistoletem odrzutowym, ubellPieczony liną o długości 15 m i zbliżył 'Się do
Ageny-8. Następnie od obu pojazdów odcrepił płytki miklrometeorytowe, a przy okazji zgubił kamerę. Spacer trwał
30 minut. Kabinę otworzono jeszcze po raz trzeci, ale tym
razem wyrzucono jedynie odpadki i niepotrzebne części. Gemini X wodował 12 km od lotniskowca na wschód od Ca.pe
Kennedy, po przebyciu w 'k osmosie trasy 1.9·10 6 km.
Gemini XI**)- Na 97 minut przed startem Gemini XI, rakieta Atlas-AgEma wprawiła w ruch satelitarny swój drugi
człon, który był obiektem docelowym. Astronauci dogonili
Agenę rpo 80 minutach od startu, a do połączenia doszło (zdję
cie na 3 str. okładki) po dalszych 14 min. Podobny manewr
w przYJPadlku Gemini X trwał ponad 5 godzin. N a orbicie kołowej czterokrotnie odczepiano i łączono pojazdy. Następnego
dnia Gordon wyszedł ulbezrpieczony liną o długości 9 m, zdjął
*) patrz zdjęcia w nr 9 Uranii z r. 1967.
**) patrz zdjęcie w nr 6 Uranii z r. 1967.
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licznik promieniowania kosmicznego z Gemini XI i powiesił
kamerę. Kolejną czynnością było połączenie obu pojazdów liną
o 5 cm grubości i 30 m długości. W trakci:e tych operacji
Gordon baTdzo się ~męczył, a tętno wzrosło mu do 160 uderzeń na minutę. s.~rócono więc czas spaceru ze 115 min. do
44 min. Następnie uTuchomiono silnilki Ageny o sile ciągu
7200 kg i zmieniono orbitę na nową o apogeum 1360.5 km.
Jest to zarazem największa odległość na jaką człowiek oddalił
się od Ziemi. Wykonano zdjęcia (part rz 2 •s tr. okładki) całej
południowej pół~uli Ziemi (Indie, Borneo, Australia). Po dwukrotnym Olkrążeniu Ziemi astronauci przeszli na ruch kołowy
w odległości 296 km od powierzchni Ziemi. Otwarto właz
i Gordon 1przez 128 min. fotogTaiował. W 44 godzinie lotu Gemini XI odłączył się od Ageny pozostając jedynie na linie i oba
"młynlkowały" przez 3 godz., wytwarzając w ty;m czasie "sztuczną grawitację".*) Następnie odrzucili linę i no 5 godzinach
ponownie dogonili Agenę. PoWTót pierwszy raz ·pTZerprowadzono zupełnie automatycznie. Germini XI wodował o 4 kilometry od lotniskowca.
Gemini XII - Start dwukrotnie odraczano z powodu defektów. Na 98 min. przed rs tartem Gemini, rakieta Atlas-Agena w ciągu 9m14s wyprowadziła swój drugi człon, w,prawiając
go w ruch kołowy wokół Ziemi na wysolimści 296 km. Gemini XII wyniesiony rakietą Titan II po 6 min. uzyskał parametry orbity: apogeum 280 km, perigeum 160 km. W pierwszym okrążeniu nastąpiła przerwa w łączności, co utrudniło
manewry, a dodatkowo zawiodły urządzenia radarowe. Z ałoga
Gemini XII połączyła pojazdy na zasadzie wizualnej z 19 minutowym 01późnieniem, to jest po 4h15m od startu. W ciągu
3 dni lotu Aldrin trzy r azy wysunął się z kabiny na okres
2h28m. Następnego dnJia opuścił kabinę na 2h9m25 8 • Poruszał
·się wokół tandemu Gemini XII Agena i połączył statki liną
30 metrową. Ponadto dokonywał na zewnątrz drobnych napraw, odlkręcał śruby przewodów elektrycznych itp. Jego t ętno
utrzymywało rsię na 1
poziomie 120 uderzeń na minutę. Poruszał się sprawnie dzięki uchwytom na pojeździe, a stosując
dwuminutowe od~czyniki nie odczuł zupełnie zmęczenia.
*) "Sztuczną grawitację" powoduje siła odśrodkowa, działająca w ruchu wirowym. Celem eksperymentu było zbadanie reakcji organizmu
pilota na ten niecodzienny w warunkach nieważkości stan. Próba miała też na celu wypróbowanie skuteczności działania tego typu sił, gdyż
planowane w przyszłości stacje-laboratoria, miały być na orbitach satelitarnych wprawiane w powolny ruch wirowy.
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następnym dniu Aldrin wychylił się z kabiny na 52m. Ogółem przebywał poza statkiem 5h30m. 12.11.1966 nad Ameryką
Południową, dokonano zdjęć całkowitego zaćmienia Słońca.
Pojazd wodował o 4.5 km od lotniskowca "Wasp".
Rozpatrzmy jeszcze kilka ~ektów medycznych lotów Gemini. Testy miały rozstrzygnąć czy dalsze badania kosmosu
mają prowadzlić ludzie czy automaty. W trakcie lotów wyko-

W

nywano następujące .b adania:
l. mające pomóc w .c yr:kulacji krwi w stanie niewaŻikości,
oraz zapobiec "uderzeniOIID krwi" po powrocie z lotu,
2. przed lotem, w trakcie i po locie badano tętno w celu
ustalenia wpływu nieważłkości na system naczyń wieńcowych
i serca,
Instalowano astronautom mik.rofon Tejestrujący uderzenia
serca i porównywano je z zapisem <elelk trdkardiogramu,
3. badanie hormonów IPObranych z moczu !Przed i po locie,
co pozwoliło ustalić zmiany w .przemianie materii,
4. wylkonywano pr.ześwietlenia ren•tgenowskie kości pięty
i małego palca- aby ustalić straty minerałów spowodowane
lotem,
5. porprzez analizę odchodów, kontrolowano stan wapnia
w okresie od 2 tygodniu przed lotem do 2 tygodni po locie,
6. rejestrowano fale mózgowe w celu ustalenia poziomu
świadomości i głębokości :snu,
7. badano wmok i oczy przed, w czasie, i po podróży na
zdolność orientacji w czerni kosmicznej,
8. specjalnymi przyrządami do ćwiczeń fizycznych badano
zdolność do wylkonywania pracy fizyc.z nej (po każdym ćwicze
niu mierzono ciśnienie i puls).
Badano Wlpływ długotrwałego lotu kosmicznego na zachowanie a<
s tronauty, co stanowi szczególnie ważną infor.mację
dla inżynierów konstruujących nowe, bardziej skomplikowane aparaty kosmiczne. Głównym pr·o hlemem jest nadal
w.pływ nieważkości na organy wewnętrzne, komórki, metabolizm, pożywienie itp. Badano zagadnienia stressu, efelkt psychologiczny wolnej rotacji, przedłużanie się czasu i odległości
misji kosmicznej. Analizowano wzrost wymagań i związane
z tym reakcje pilotów. Spotkania pojazdów przy szybkościach
naddźwiękowych. Efekty "sztucznej grawitacji", zachowanie
wobec nowych problemów, VIIIPływ radiacji w kabinie i poza
kabiną na małych i dużych wysokościach. Badano wreszcie
wpływ pola magnetycznego na system nerwowy.
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Chciałbym tu na chwilę powrócić do badań nad zachowasię astronauty w sytuacji str·e ssowej. Zastrzegam sobie
subiektywność tej Mpotezy i jej dyskusyjny charakter. Analizując przebieg poszczególnych lotów serii Gemini odnoszę
chwilami wrażenie, że !przynajmniej niektóre awarie mogły
być w rzeczywistości testami na zachowanie astronauty w sy-

niem

tuacji stressowej. Zastrzegam jeszcze raz subiektywizm tego
przypuszczenia, ale gdy<by ta1k rzeczywiście miało być, o czym
nawet sami astronauci wiedzieć nie powinni, byłby to jedyny
swego rodzaju sprawdzian, ryzykowny, ale bardzo potrzebny.
Chciałbym tu zwrócić uwagę czytelnika na charakter awarii
opisywanych przy każdym locie - jak 1różny jest on dla !każ
dego eksperymentu.
Przedstawiony tu fragment ·badań w zakresie medycyny ilustruje wyraźnie wszechstronność i kompleksowość badań poprzedzających dalsze wyprawy. Jest rzeczą zrozumiałą, że
wynilk:i lotów, syntezy i oceny nie prędko trafią do przecięt
nego odbiorcy, bowiem na ich ;podstawłe planuje się dalsze
przedsięwzięcia. Z tym będziemy musieli zaczekać. Jest .rzeczą
niewątpliwą, że ogromny krok naprzód został uczyniony i poprzez realizację .projektów Mercury i Gemini Amerykanie
przybliżyli się do wyprawy ·załogowej na K1 siężyc a może nawet i na 1planety układu słonecznego.

JERZY RUDENKO -

Częstochowa

JESZCZE O KALENDARZACH

DŁUGOTERMINOWYCH

W zeszytach listopadowym z r. 1965 i lutowym z r. 1966
"Uranii" ukazały się wtykuły inż. L. W e b er a i prof. F. K ę
p i ń s ik i e g o *) omawiające kalendarze długoterminowe·. Zagadnienia związane z pomiarem czasu są ciekawe, ale ze
wzg•lędu na szczupłość miejsca w "Unnii" nie mogą być obszernie i jednocześnie popularnie wyłożone. Chcę więc poinformować Czytelników naszego pisma, że czynione są starania
o wydanie w języiku polskłm ksią:ilki rosyjskiego autora S. I.
*) Od redakcji: Artykuł mgra J. Rudenki wpłynął do redakcji w listopadzie ub. r. O sprawach kalendarzowych pisali ostatnio w "Urani~":
K. Ziołkowski "Jak znaleźć fazę Księżyca" (nr 6 z r. 1968) i "Juliańska
rachuba dni" (nr 7/8 z r. 1968), L. Zajdler "Kalendarz światowy" nr 4
z r. 1966).
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kalendarz

Długoterminowy

Tysiąclecia

Poprawka
p,

1,7
15,6
0,0
13,9
27,6
12,1
25,9
10,3
24,2

o

1000
2000
3000
4000
5000
6000

sięcioleci,

dla stuleci
Pz

o
l

2
3
4
5
6
7
8
9

p~

nów pełnia

l

Styczeń

13,4

28,2

Luty
Marzec

11,9

26,7

24,2

9,5

Kwiecień

22,6

7,9

Maj
Czerwiec
Lipiec

22,0

7,3

20,6

5,8

20,0

5,3

Sierpień

18,4

3,6

Wrzesień

17,0

2,2

Październik

16,6

1,9

Listopad

15,1

0,3

Grudzień

14,8

0,0

l

dla lO-leci
Pa .

l

dla lat
p.

5,0
14,2
23,5
3,3
12,6
21,9:
. 1,6
10,9
20,2
0,0
9,3
18,6
27,9
7.6
16,9
26,2
6,0
15,3
24,6

19,9
24,3
28,6
3,4
7,8
12,1
16,5
20,8
25,2
0,0
4,3
8,7
13,0
17,4
21,7
26,0
0,8
5,2
9,5

- l

Poprawka

.

Poprawka

- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
-3
- 2

Miesiące

Nazwa

księżycowy

Liczba stuleci, dzielub lat

- 2000
- 1000
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9,4
28,0
17,1
6,2
24,9
14,0
3,1
21,8
10,9
0,0
18,6
7,8
26,4
l5,5
4,6
23,3
12,4
1,5
20,2

Poprawka dla nowego stylu p 6

l

od
5.10.1582
l. 3.1700
1800
" 1900
" 2000
" 2100

"

do
26.2.1700
1800
" 1900
" 2000
" 2100
" 2200

"

.f

poprawka
10,0
11,0
12,0
13,0
13,0 •
14,0 itd.

• Lata 2000, 2400, 2800 itd. dzielą się
przez 400, więc poprawka wzrasta,
gdyż luty liczy w nich 28 dni.
Poprawka "kalendarzowa" p 1
p. n.

n. era

erą

0,0
0,8
0,5
0,2

o
l

2
3

0,0
0,2
0,5
0,8
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S i e l e s z n i k o w a pt. "Historia l mlendarza i jego przyszła
reforma".
Na 130 stronach autor Qpisuje wpływ ważniejszych zjawisk
przyrody- zmiany dnia i nocy, zmiany wyglądu tarczy Księ
życa i zmiany pór roiku na wynalezienie dawnych i współ
czesnych kadendarzy. Osobne rozdziały ~siążki !POŚwięcone są
historii kalendarza w China,ch, na BliSkim Wschodzie i w Rosji.
W książce opisane są 'również projekty ogólnoświatowych
kalendarzy przedłożonych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podane są ,poza tym: długoterminowy kalendarz dla
dkreślania dnia t)"godnia dowolnej daty wg starego i nowego
stylu od 1początlru naszej ery do r. 2300 oraz kalendarz księ
życowy, pozwalający w prosty sposób ustaHć datę nowiu lulb
pełni z dokładnością do 0,5 doby w okresie od -3000 do + 6000
roku.
Kalendarz dla Oikreślania dnda tygodnia jest w iksiążce tej
podobny do kalendarza inż. L. W~bera, więc ograniczę się tu
do podania kalendarza księżycowego.

Zasady

posługiwania się

kalendarzem

księżycowym

l. W ,c elu określenia daty pełni lub nowiu w obranym miedowolnego ~roku z okresu od -3000 do + 6000 roku należy dodać poprawki p 1 +P2 + .... p 7 •
2. Poprawkę p 7 - tzw. "poprawkę kalendarzową" - obliczamy, dzieląc ro:l'.lpatrywaną liczbę lat (tzn. określającą dany
rok) przez 4. Reszta z dzielenia (bez mianownika) wynosi O, l,
2 lub 3. Liczbom tym odpowiadają pOiprawki p 7 dla lat naszej
ery lub przed naszą erą .
3. Styczeń i luty należy uważać za miesiące poprzedniego
roku. Np. luty 1968 IT. należy traktować jako miesiąc w 1967 r.,
co wpływa na wartość poprawek P4 i P7·
4. Jeżeli suma p<ltprawelk jest większa od 29,5, to należy od
niej odjąć 29,5, 59,1, 88,6 lub 118,1. Suma poprawek lub
Wispomniana różnica wyznacza da tę pierwszego w danym miesiącu nowiu lub pełni.
5. Przy wyznaczaniu nowiu lub pełni w roku przed naszą
erą należy od liczby oznaczającej rok odjąć l.
siącu
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Przykłady

l. Ustalić datę pierwszej wiosennej pełni w r. 1965.

Pt = 13,9
P2 = 9,5
P3 = 26,2
P4 = 4,6
p 5 = 9,5
Ps = 13,0
tP7 = 0,2
76,9

a) reszta z dzitdenia 1965 przez 4 wynosi l,
więc P7 = 0,2 .
b) 76,9-59,1 = 17,8, więc w maTcu 1965 roku
pełnda iprzYipada w dniu 18. Nie jest to
pierwsza :pełnia wiosenna, która przypada
na dzień 17,8+29,5 = 47,3 marca, czyli
16 kwietnia.

2. Obliczyć datę pierwszej .pełni wiosennej w r. 1790.
Pl = 13,9
P2 = 0,8
P3 = 24,6
'04 =
0,0
'Ps == 9,5
Ps = 11,0
P7 = 0,5
60,3 -

a) reszta z dzielenia 1790 przez 4 wynosi 2,
więc p 7 = 0,5.
b) Pełnia w marcu l 790 r. przypada na l marca, więc druga pełnia (pierwsza wiosenna)
przypada na 29,5+ l czyli 31 marca.
59,3 = 1,2

Oba przykłady wybrane są dla dat podanych w artykule
L. Webera na rs tr. 320 i 321 "Uranii" z listopada , 1965 ll.".
Wyniki są identY'czne.
3. Obliczyć dartę nowiu w czerwcu 1955 roku.
inż .

a) reszta z dzielenia 1955 przez 4 wynosi 3,
13,9
więc P7 = 0,8.
9,5
16,9
4,6
20,6
13,0
P7 = 0,8
79,3- 59,1 = 20,2

Pt =
P2 =
P3 =
tP4 =
Ps =
Ps =

W dniu tym miało miejsce całkowite za6rnienie Słoń.ca, widoczne w równikowych okolicach Oceanu Spokojnego i Oceanu
Indyjskiego, co można sprawdzić w "K8ilendarzu Astronomicznym na wiek XX" doc. Romana J aniczka na str. 46.
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EDWARD RELlCZ -

Wars zawa

KALENDARZ NOWOCZESNY
Rok zwrotnikowy liczy 365d5 1\48m45 8 ,9747 czyli 365,242200
dni*). Ponieważ roik kalenda:rzorwy może Składać się jedynie
z cał<kowitej Hcżby dni, zachodzi konieczność posługiwania się
latami po 365 -i latami po 366 dni. Stosunek liczby lat po
365 dni ("zwyczajnych") do lic:zJby lat po 366 dni (,"przestęp
nvch") można WJ11prowadzić na podstarwie następującego rozumowania:
Dwie liczby x i y, gdzie x olkreśla liczbę ·l at zwyczajnych
a y - liczbę .lat pr:llestępnych, •powinny spełniać wa['unek
365x+366y

= 365,242200 (x+y)

..... [l]

skąd
X

:Y

= 7578 : 2422

....

o

[2]

Stosunek x: y wynosi w przybliżeniu 3,1288.
W kalendarzu juliańskim, w którym po trzech ·l atach zwyczajnych następuje jeden rQik przestępny, stosunek x : y = 3.
Wobec tego ś•rednia długość roku juliańskiego wynosi według
wzoru [l]
365 X 3 + 366 X l = 365 , 25 dni
4

i jest o 0,0078 dnia za duża, co powoduje niezgodność z rachubą astronomiczną o jeden dzień po upływie 128 lat.
W obowiązującym d:lliś kalendarzu gregoriańskim po trzech
latach zwyczajnych następuje jeden rok przestępny z tym, że
lata 1500, 1700, 1800 i 1900, tj . te, które zawierają pełne setki
lat nie dzielące się ~zez 4, uważane są za zwyczajne. W ten
sposób w Okresie 400 lat przYJpada 303 lat zwyczajnych i 97
przestępnych, a więc x = 303, y = 97, stosunek x: y = 3,1237,
a średnia długość roku gregoriańskiego wynosi
d i
365 X 303 + 366 X 97 =
365 2425
400
'
n
Rok gregoriański jest więc za długi o 0,0003 dnia, co powoduje różnicę jednego dnia po upływie około 3300 lat.
*) Dokładn i ej: 365,2421988 dni i skraca się o 0,00000614 dnia w ciągu

100 lat

począwszy

od r . 1900.
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Dostatecznie dokładne przybliż·enie stosunku x: y
ze wzoru [2] stosując ułamki łańcuchowe:
l
x:y=3+7+1

można

obliczyć

1+1
3+1
4+1
3+ l itd.,
Kolejne przybliż·enia stosunku x : y wynoszą
1-sz.e przybliżenie . . . . . 3
2-gie

przy1bliżenie

.....

22

. przy.bl'.
.
3-c1e
1zeme

7
25
..... S

4-t·e

przybliżenie

97
..... 31

5-te

przybliżenie

413
..... 132

6-te

przy,bliżenie

1336
..... 427

Zatrzymując się na piątym przyibliżeniu
że wystarczającym), otrzymujemy

(jaik

się później

oka-

X: Y = 413: 132,
co oznacza, że w Olkresie 545 lat powinno być 413 lat zwyczajnych i 132 lata rprzestępne. Istotnie, podstawiając te wartości
x i y do równania [l] otrzymujemy:

365 X 413+366 X 132 = 199057 =
d .
365 242202
413+132
545
'
m,
a więc jedynie o 0,000002 dnia, czyli o 0,17 sekundy za dużo,
co daje różnicę po upływie okr·e su wyrównawczego 545 lat
o 94,18 sekundy, a jeden dzień - 1po upływie pół miliona lat!
PQzostaje jedynie ustalić schemat, według którego ma następować kolejność 413 lat zwyczajnych i 132 lat przestępnych
w okresie wyrównawczym 545 lat.
Proponuję posłużyć się następującymi układami podanymi
w tablicach l i 2.
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Cykl 22-letni

Tablica l.

Tura

l

l

l

2

l

3

l

4

l

5

NZ

l

3

l

3

l

3

l

3

l

5

NP

l

l

l

l

l

l

l

l

l

J

Nz - liczba lat zwyczajnych, Np - liczba lat przestępnych
w jednej turze. Takich 24 cykli, abejmujących 17 lat zwykłych i 5 lat !Przestępnych, czyni łącznie 528 lat 'k a<
lendal!'zowych.
Cykl 17-letni
Tura

l

NZ

l

l

l

2

NP

121

l
l

l

Układ miesięcy

Styczeń

Luty
Marzec

l

Kwiecień

Sierpień
Wrzesień
Paźd;z.iernik

Listopad
Grudzień

razem dni
M - liczba dni w miesiącu
K - liczba dni w kwartale

122

l

l

l

3

l

123

l

124

l

l

l

2

l

3

.

l

l

l
l

M
31
30
30
31
30
30
31
30
30
31
30
31
365

l

l

K

l

l

91

l

l

91

l

l

91

l

l
l

92

l
l

365

l
l

l

125
l

2

Tablica 3.

dni w roku
Rok
zwyczajny

Miesiąc

Maj
Czerwiec
Lipiec

Tablica 2.

Rok
przestępny

M
31
30
30
31
3()
31
31
30
30
31
30
31
366

l

K

l

91

l

92

l

91

l

92

l

366
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Cykl 17-letni jest cyklem 25-tym i ostatnim, po którym
ponownie cykl pierwszy.
w 25 cyklach (w 125 turach) mamy zawarte 545 lat
kalendarzowych, w czym 413 lat zwyczajnych i 132 lata przenastępuje
Ogółem
stępne.

Tablica 3 zawiera proponowany przeze mnie
i dni w roku zwyczajnym i przestępnym.

układ miesięcy

KRONIKA
Pulsary

Historia nowych obiektów Wszechświata, które nazwano pulsarami
(od czasownika pulsować) jest bardzo krótka aczkolwiek bardzo bogata
w interesujące fakty. Pierwsze infOI'IIllacje o odkryciu pulsującego radioźródła (dla skrócenia zwanego właśnie pulsarem) zostały opublikowane przez grupę angielskich radioastronomów z Uniwersytetu w Cambridge (A. H e w i s h, S. J. B e 11, J . D. H. P i l ki n g t o n, P. F. S c o t t,
R. A. C o 11 i n s) w tygodniku naukowym Nature w numerze z datą
24 lutego 1968 roku. Do połowy czerwca tego roku ukazało się już na
temat pulsarów 21 dużych artykułów w czasopiśmie Nature oraz kilkadzies.iąt krótkich doniesień, komunikatów, spostrzeżeń itp. zamieszczanych w Nature oraz w cyrkularzach Międzynarodowej Unii Astronomicznej (poczynając od numeru 2060). Jeśli przytaczamy te informacje, to tylko w tym celu, by wskazać na poruszenie i ogromne zainteresowanie jakie wywołało w świecie naukowym (nie tylko wśród astronomów) to odkrycie. Czym więc są pulsary?
Niestety na to pytanie nie da się jeszcze dziś odpowiedzieć. Żadna
z siedmiu wysuniętych już różnych hipotez nie jest jeszcze w stanie
wytłumaczyć w całkowicie zadowalający sposób zebranego dotychczas
materiału obserwacyjnego. Dla przedstawienia więc tego nowego odkrycia astronomicznego omówimy krótko najważniejsze fakty obserwacyjne, a następnie wymienimy próby ich interpretacji.
Pierwsze pulsujące radioźródło oznaczone CP 1919 odkryto 1600 metrowym radioteleskopem na częstotliwości 81.5 MHz (długości fali
3.68 m). Sensacyjną jego osobliwością była niespotykana dotychczas
okresowość emitowania impulsów. Każdy sygnał, trwający około O.sOl,
powtarzał się jak pokazały pierwsze obserwacje - z nadzwyczajną
regularnością co 1.83372795. Odkrywcy podkreślają, iż średni błąd wyznaczenia tego okresu jest równy ± O.s0000020. Dalej stwierdzono występowanie tych impulsów w zakresie długości fali od 3.68 m aż do
74 cm, przy czym zaobserwowano wyraźny spadek natężenia przy przechodzeniu do fal krótszych. Amplituda emitowanych sygnałów jest
bardzo różna; w jej zmianach nie znaleziono jednak żadnych prawidło
wości.
.
l·
Dla ewentualnej identyfikacji tego osobliwego radioźródła z jakimś
obiektem optycznym wyznaczono - z trzech dokładnych obserwacji na
częstotliwości 408 MHz jego średnią pozycję:

o1950 •0 =

21 °47 102" ± 101'
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Utożsamiono go następnie
i współrzędnych:

z

niebieską

gwiazdą

81950.0

jasności

o

18 mag.

= 21°46 57~'4 ± 1~'5
1

Gwiazdę tę

odnaleziono również na kliszy ze 122 cm teleskopu Schmidta
Wykonanej 6 lipca 1967 roku. Znaleziono ją ponadto na dwóch kliszach
z palomarskiego teleskopu Schmidta wykonanych w odstępie czasu
13 lat. Z dokładnych pomiarów pozycji na tych kliszach wyznaczono
roczny ruch własny tej gwiazdy - pulsara:
~8 =

~IX= -0~ 1 015,

-o:•oo5.

Gwiazdę utożsamianą z pulsarem CP 1919 zaczęto też badać optycznie
poszukując ewentualnych zmian jej jasności analogicznych do pulsacji

radiowych. Na podstawie obserwacji wykonanych w dniach 27, 28,
pomocą 91 cm reflektora obserwatorium
w Greenwich, oraz obserwacji w dniu 31 marca tego roku 122 cm
teleskopem obserwatorium w Padwie, nie znaleziono żadnych optycznych zmian jasności przewyższających 0.1 mag.
29 i 30 marca 1968 roku za

l
CP 0834
CP 0950
CP 1133
CP 1919

11

1950.0

8h34m07 9
+ 15
9 50 28.95
+0.7
11 33-32
+20
19 19 37.0
±0.2

l

01950.0

6°18'
+ 10
811.1
+0.7
1608.0
+ 0.7
2147 02"
± 10

l

okres
1~27379

+a
0.25306467
+5
1.18790928
+ 15
1.33730109
±l

l

odległość

128
40
49
126

W końcu marca 1968 roku ukazały się informacje o odkryciu trzech
dalszych pulsarów: CP 0834, CP 0950, CP 1133. Sądząc po tempie ich
odkrywania nie są to więc bardzo rzadkie obiekty we Wszechświecie.
Najbardziej aktualne dane dotyczące czterech znanych do chwili obecnej (druga połowa czerwca 1968 r.) pulsarów zebrane są w tabeli.
Podane są w niej współrzędne pozycyjne rektascensja a i deklinacja
a odnoszące się do epoki równonocy 1950.0, okresy pulsacji oraz odległości wyrażone w parsekach. Pod każdą z wielkości zaznaczony jestr
w odpowiednich jednostkach, jej średni błąd. Odległości pulsarów zostały prowizorycznie wyznaczone na podstawie obserwacji 76 m radioteleskopem w Jodrell Bank wykonanych na częstotliwościach 151,
40U i 922 MHz. Z nich wnioskujemy, iż wszystkie znane pulsary są
obiektami naszej Galaktyki. Na uwagę zasługuje ponadto spostrzeżenie,
że sygnały wszystkich czterech pulsarów są liniowo spolaryzowane.
Odkrywcy pierwszego pulsującego radiożródba próbują wytłumaczyć
to zjawisko grawitacyjnymi oscylacjami białych karłów lub pewnymi.
właściwościami tzw. gwiazd neutronowych. J. O s triker stworzył model szybko rotującego białego karła o masie równej 2.26 mas Słońca,
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promieniu 4440 km (mniejszy od promienia Ziemi!) i gęstości w centrum 390 ton/cm3 , który emituje impulsy co l.B25. Rotacją gwiazdy
neutronowej proponuje tłumaczyć pulsary T. G o l d. W innych hipotezach mówi się o satelicie krążącym wokół gwiazdy neutronowej
oraz o tzw. "soczewce grawitacyjnej" utworzonej przez dwie gwiazdy
neutronowe. I wreszcie F. H o y l zauważa, że pulsacje energii, analogiczne do obserwowanych u pulsarów, mogą być emitowane w pewnych
okolicznościach przy kollapsie (zapadaniu się, gwałtownym kurczeniu
się) supernowych.
Nie sposób na zakończenie pominąć milczeniem jeszcze jednej interpretacji pulsarów, która nieodparcie się nasuwa - działalność istot
rozumnych. To wytłumaczenie nie wytrzymuje jednak natychmiastowej krytyki. Wymieńmy choćby wspomniany już fakt bardzo dużego
przedziału długości fal, na których emitowane są sygnały pulsarów co
wymaga tysiąckrotnie większych wydajności energii niż przy użyciu
określonych długości fali. Komu i na co potrzebna byłaby taka rozrzutność?

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI

Atmosfera planety Wenus

O wynikach lotu radzieckiej sondy kosmicznej Wenus-4, która
18 października 1967 roku osiadła na powierzchni Wenus, pisaliśmy już
kilkakr otnie •). Bonieważ jednak ostatnio ukazały się pierwsze oficjalne
opracowania rezultatów bezpośrednich badań atmosfery planety Wenus
przez ten aparat kosmiczny, warto do tej sprawy jeszcze raz powrócić.
Omówimy mianowicie kolejno metody pomiarów oraz ich wyniki dotyczące temperatury, ciśnienia, gęstości i składu chemicznego atmosfery
Wenus.
Temperatura

Do pomiaru temperatury służyły dwa termometry oporowe przystosowane do pracy w gęstych gazowych lub ciekłych ośrodkach. ?odstawowym ich elementem były druciki platynowe, których oporność elektryczna malała ze wzrostem temperatury. W temperaturze 20°C ich
opory wynosiły odpowiednio 36.8 oraz 16 omów. Zakres pomiarowy
p ier wszego termometru wynosił od -3°C do ok. + 320°C przy średnim
błędzie pomiaru ±4°, natomiast drugiego termometru od ok. -60°C do
ok. + 450°C przy czym średni błąd pomiaru był równy ± 7°.
Zmiany temperatury atmosfery w zależności od wysokości nad powierzchnią planety obrazuje wykres na rys. l. średni przyrost temperatury na l km wynosi 8.o6. Temperatura na powierzchni po stronie
nocnej wynosi + 270°C z dokładnością do ± 10°.
Ciśnienie
Ciśnienie było mierzone manometrem typu aneroidalnego o zakresie
skali od 100 do 5200 mm słupa rtęci. średni błąd pomiaru tym przyrządem wynosił ± 150 mm słupa rtęci.

•) po równaj
str. 51 l 54.

artykuły

w numerach Uranii : l z 1968 r., str. 2 oraz 2 z 1968 r.,
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Charakter zmian ciśnienia z odległością od powierzchni planety przedstawia wykres na rys. 2. Ciśnienie w atmosferze Wenus zmienia się
w sposób adiabatyczny. Przy powierzchni planety ciśnienie wynosi
około 20 atmosfer ; średni błąd tej wartości jest równy ±3 atm.
Gęstość

Działanie przyrządu do pomiaru gęstości (tzw. gęstościomierza) oparte
było na zależności prądu przepływającego przez tzw. kamerę jonizacyjną od gęstości gazu ją wypełniającego. Kamera była cylindrem

....
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wy~onanym z nierdzewnej stali o średnicy 14 mm, długości 25 mm
grubości ścianek 0.3 mm. Wewnętrzna powierzchnia cylindra pokryta
była cienką warstwą (:l aktywnego strontu - 90 o ogólnej aktywności około l milicurie. Pom~ary moż.na było wykonywać w zakresie
3
od 0.0005 do 0.015 g/cm dla powietrza, dwutlenku węgla, azotu, tlenu

i

i mieszanki tych gazów. Sredru błąd pomiaru wynosił ±0.00018 g/cm 3
na początku powyższej skali oraz ±0.003 g/cm 3 przy jej końcu.
Wzrost gęstości przy zmniejszaniu się wysokości nad poMerzchnią
planety pokazuje wykres na rys. 3. Przy powierzchni gęstość atmosfery
Wenus wynosi 0.019 g/cm 3 , średni błąd tej wartości sięga 15~/o. Całko
wita masa atmosfery oceniana jest na około 10 20 ton.
Skład

chemiczny

Do badania składu chemicznego służyło 11 analizatorów gazu podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa 5 analizatorów dok·onała pomiarów gdy temperatura atmosfery Wenus wynosiła 25° ± 10°C a ciśnie
nie ok. 550 mm słupa rtęci. Druga grupa 6 analizatorów zadział·ała natomiast w temperaturze 90° ± 10°C i ciśnieniu ok. 1500 mm słupa rtęci.
Każdy analizator s tanowi ł cylinder o określonej objętości przedzielony
membraną na dwie komory. W jednej z komór znajdował się chemiczny
pochłaniacz danego s kładnika . Do chMli rozpoczęcia pomiaru obie komory były opróżnione i hermetycznie zamknięte . Podczas analizy próbka atmosfery wprowadzana była do obu komór jednocześnie, które następnie były znowu hermetycznie zamykane. Różnica ciśnienia powstałego w komorach w wyniku pochłonięcia jednego ze składników
atmosfery była podstawą określania jej składu chemicznego.
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W wyniku obu przeprowadzonych badań ustalono, iż najobfitszym
atmosfery Wenus jest dwutlenek węgla (C02), którego
jest nie mniej niż 9~/o. Azotu (N2 ) jest co najwyżej 70/o. Zawartość tlenu
(02) waha się w granicach od 0.4°/o do 1.50/o. I w.reszaie stwierdzono występowanie pary wodnej (H20) w ilościach od 0.050/o do 0.70/o. Wykryto ponadto możliwość istnienia w atmosferze Wenus argonu i amoniaku.
(wg. Doklady Akademii Nauk SSSR, 1968, 179, l i 2)
składnikiem

KRZYSZTOF ZIOl.KOWSKI

KONFERENCJE l ZJAZDY
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W dniach od 26 do 28 października 1967 roku odbył się we Wrocła
wiu XIII Zjazd Referatowy Boiskiego Towarzystwa Asti'onomicznego
oraz Walne Zebranie członków PTA. Odbywające się co dwa lata tego
typu spotkania niemal wszystkich polskich astronomów stanowią doskonałą okazję prezentacji własnych prac naukowych, wymiany poglą
dów na interesujące zagadnienia i wreszcie bliższego poznania działal
ności poszczególnych ośrodków astronomicznych w kraju. Zjazd wrocławski zgromadził około 100 osób, wygłoszonych zaś zostało ogółem
51 referatów. Obrady odbywały się w czterech sekcjach: astDofizyki
(trzy posiedzenia, 21 referatów), heliofizyki i radioastronomii (jedno posiedzenie, 11 referatów), astrometrii (jedno posiedzenie, 8 referatów)
i mechaniki nieba (jedno posiedzenie, 7 referatów). Ponadto wygłoszone
zostały cztery referaty spraw,ozdawcze z XIII Kongresu Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej w Pradze (sierpień, 1967 rok): prof. dr Wł.
Z o n n - "Problemy astronomii pozagalaktycznej", dr B. P a czyń
s ki "Struktura i ewolucja gwiazd. Ewolucja ciasnych układów
podwójnych"; dr Z. T u r ł o - "Radioastronomia" oraz dr A. S t aw i k o w ski "Problem litu". Tych przeglądowych referatów nie
będziemy tutaj omawiać gdyż najciekawsze ich punkty zawarte będą
w sprawozdaniu z ostatniego Kongresu Unii. Spośród 47 referatów dotyczących własnych prac autorów omówimy tylko niektóre; ich wybór
nie jest określony żadnymi kryteriami, zdeterminowany jest wyłącznie
zainteresowaniami piszącego te słowa. Niemniej jednak wydaje się, że
stanowić będzie p ewien obraz działalności i osiągnięć polskich astronomów w ostatnich latach.
Kilka referatów poświęcono wynikom obserwacji gwiazd zmi ennych.
W oparciu o kilka tysięcy fotoelektrycznych obserwacji osobliwej niebieskiej zmiennej BD + l4°341 wykonanych w ciągu dwóch sezonów
w Obserwatorium Licka (1961 /62 r.) i w Obserwatorium Haute Provance (1966 r.) J. Smak stwierdził występowanie trzech typów zmienności tej gwiazdy:
a) periodyczne zmiany o charakterze prawie dokładnie sinusoidalnym
z okresem 3 godz. i amplitudą około 0.25 mag.,
b) półregularne zmiany z okresami w granicach od 13 do 20 minut
i amplitudą do 0.2 mag.,
c) nieregularne oscylacje podobne do tych, które obserwuje się
w przypadku gwiazd nowych i nowo podobnych.
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Interpretując je dochodzi autor do wniosku, że BD + 14°341 jest ciasnym układem podwójnym o okresie orbitalnym równym 0.2658 dnia.
Rozmiary jednego lub obydwu składników są porównywalne z rozmiarami powierzchni Roche'a. Okresowość rzędu 13-20 minut może być
spowodowana nieradialnymi pulsacjami składników (lub jednego z nich).
Za hipotezą pulsacji przemawiają także zaobserwowane zmiany barw.
Fotoelektryczne krzywe jasności zredukowane do systemu UBV
gwiazdy SW Lacertae ~typu W UMa) wykonane w 1965 r . przez
B. P a czyń s k Je g o oraz w 1966 r. przez S. R u c i ń ski e g o potwierdzają
istnienie pierwotnie sygnalizowanych zmian sezonowych
w kształcie krzywej , których nie można wytłumaczyć niejednolitościami
systemów fotometrycznych. S. R u c i ń s k i podał następujące zmiany
krzywej jasności tej gwiazdy :
a) sezonowe rzędu 0.1 mag. w głębokości minimów i 0.2 mag. w amplitudzie zmienności,
b) z nocy na noc rzędu od 0.01 do 0.02 mag., które w okresach silniejszej aktywności gwiazdy mogą osiągać 0.2 mag. (co miało miejsce
np. w latach 1954 i 1962).
Zmian polaryzacji gwiazd zaćmieniowych a w szczególności gwiazdy p Lyrae dotyczył następny referat S. R u c i ń ski e g o. Bolaryzacja
własna gwiazd zaćmieniowych jest wynikiem działania następujących
mechanizmów :
a) tzw. efekt Chandrasekhara tzn. polaryzacja światła brzegu tarcz
gwiazd gorących z rozpraszającymi atmoferami i związane z tym efekty
zaćmieniowe w fazach częściowego zakrycia,
b) istnienie pierścienia gazowego wokół jednego ze składników, rozpraszającego światło obu gwiazd,
c) rozpraszanie światła w atmosferze gwiazdy odbijającej w efekcie
oświetlenia.

Dwubarwne obserwacje polaryzacji gwiazdy P Lyrae wykonane w latach 1965 i 1966 w Toruniu za pomocą 90 om teleskopu i polarymetru
dwukanałowego oraz poprzednio publikowane obserwacje innych autorów wskazują, że w przypadku tej gwiazdy główną rolę odgr yw ają
mechanizmy b) i c). Krzywa zmian polaryzacji P Lyrae jest odwróconym odbiciem krzywej zmian jasności tej gwiazdy.
Dla dopel!nienia problematyki gwiazd zmiennych poruszanej podczas
XIII Zjazdu PTA należy wspomnieć o obserwacjach cefeidy II populacji
TU Cas wykonanych przez T. C i u r l ę i M. Jerzyk i e w i c z a w latach 1961 i 1962 za pomocą fotometru fotoelektr ycznego obserwatorium
w Białkowie koło Wrocławia . Badaniom widmowym gwiazdy zmiennej
12(DD) Lacertae poświęcony był referat B. Gr a b o w ski e g o. Wstęp
ne wyniki opracowań obserwacji fotometrycznych i widmowych kilkakrotnie już wspominanej na łamach Urani i Nowej Delfina 1967 poświę
cili wspólny referat pracownicy obserwatorium w Toruniu: A. W o s zc z y k , J . S m o l i ń s k i, N. M ar o n, A. S t r o b e l i J . Krem p e ć .
Wśród referatów z astrofizyki teoretycznej wspomnimy najpierw
o pracach B. P a czy ń s k i e g o. Zajmuje się on modelowaruiero ewolucji gwiazd za pomocą maszyn cyfrowych. We Wrocławiu przedstawił
wyniki rachunków dotyczących ewolucji gwiazdy podwójnej. W w yniku
ewolucji ciasnego układu podwójnego następuje wymiana masy pomię
dzy składnikami; ze składnika pierwotnie ci ęższego pozostaje praktycznie tylko helowe jądro . Autor wysnuwa hipotezę, że o ile składnik ten
będzie mieć dostatecznie dużą masę, wówczas może on stać się gwiazdą
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typu Wolfa-Rayeta. Co najmniej 5fYl/o gwiazd tego typu jest składnikami
ciasnych układów podwójnych.
S. G r z ę d z i e l •s k .i przedstawił interesujący mechanizm powstawania protegalaktyki wskutek akrecji hipotetycznych obłoków materii
międzygalaktycznej w Lokalnej Grupie galaktyk. Okazuje się, że moż
na na tej drodze stworzyć model powstawania protogalaktyki, dający
w żądanej skali czasowej żądaną masę, moment pędu, tempo generacji
energii potrzebne dla tworzen.i a się najstarszych gwiazd populacji II.
Miłośników obserwacji Słońca zainteresują na pewno uwagi o helioklimacie Wrocławia zawarte w referacie J. M er g e n t a l er a i M. D ub i s k i e j. I to nie tyle konkretne wnioski dotyczące usłonecznienia
Wrocbawia użytecznego dla obserwacji heliofizycznych, co metoda ich
otrzymywania, ze względu na możliwość jej powtórzenia na własnym
terenie. Dla celów heliofizycznych cenne są mianowicie informacje
o długotrwałości świecenia Słońca w danej porze dnia i roku. Jest
bowiem rzeczą zrozumiałą, że bardziej cenne obserwacje można łatwiej
wykonać w ciągu jednej godziny niezakłóconego przez chmury promieniowania Słońca niż w ciągu choćby w sumie 10 godzin przerywanych co kilka minut na parę minut. Z zapisów heliografów w latach
1961- 1966 wyliczono ilość przedziałów półgodzLnnych, w czasie których
Słońce świeciło bez przerwy. Znaleziono tylko 13 takich przedziałów
powtarzających się każdego z opracowywanych 6 lat. Wystąpiły one
na początku sierpnia, w połowie września i na początku października.
Ilość przedziałów powtarzających się podczas 5 lat wyniosła 135, w czasie 4 lat - 567 i w czasie 3 lat - 1344. Autorzy dochodzą więc do
wniosku, że z prawdopodobieństwem równym połowie można spodziewać się 1030 godzin w ciągu roku z pełnym usłonecznieniem.
Spośród zagadnień astrometrycznych poruszanych na XIII Zjeździe
PT A odnotować warto informację Z. K o r d y l e w s k i e g o o trójosiowym instrumencie uniwersaLnym do obserwacji sztucznych satelitów
Ziemi. Trójosiowy statyw lunetki zaproponowany przez Z. Kordylewskiego posiada pierwszą oś pionową, drogą poziomą oraz trzecią prostopadłą do drugiej. Wokół trzeciej osi obraca się lunetka zamocowana
prostopadle do niej, zaznaczając na sferze niebieskiej koło wielkie, bę
dące dobrym przybliżeniem widomej trajektorii sztucznego satelity. Za
pomocą takiego instrumentu wykonanego w Obserwatorium Astronomicznym we Wrocławiu wykonuje się obserwacje sztucznych satelitów
z dokładnością rzędu jednej minuty łuku w odstępach czasu rzędu
5 sekund.
Kończąc ów fragmentaryczny i wyrywkowy przegląd prac przedstawionych na XIII Zjeździe PTA zatrzymam się jeszcze krótko nad referatem G. S i t ar ski e g o i K . Z i o ł k o w ski e g o pt. "Automatyzacja
obliczeń orbitalnych". Autorzy omówili powstały w wyniku personalnej
współpracy między Zakładem Astronomii i Centrum Obliczeniowym
Polskiej Akademii Nauk system programów dla maszyny cyfrowej GIER
dla realizacji całokształtu rachunków dotyczących przetwarzania cyfrowych danych obserwacyjnych i orbitalnych planet, komet, meteorów
itp. Jedyną informacją wejściową zrealizowanego systemu są obserwacje danego ciała niebieskiego or.az jego pierwsze prowizoryczne elementy orbity. Na wyjściu można otrzymywać : poprawione elementy orbity, które następnie mogą być podstawą badania ruchu danego obiektu w dowolnym przedziale czasu z uwzględnieniem zakłóceń od innych
ciał, informacje o przebiegu ewentualnych zbliżeń ciał perturbowanego
z perturbującym, efemerydy na dowolne epoki z żądaną dokładnością
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itp. Kilka innych referatów sekcji mechaniki nieba poświęconych było
przedstawieniu konkretnych rezultatów wielu różno11odnych zastosowań
tego systemu automatyzacji obliczeń orbitalnych.
Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
które odbyło się podczas XIII Zjazdu PTA we Wrocławiu poświęcone
było oprócz stałych dla takich zgromadzeń punldów jak sprawozdania ustępujących władz i wybór nowych - dyskusji nad zagadnieniem dalszego rozwoju astronomii w Polsce w aspekcie zbliżającej się
rocznicy lwpernikowskiej. W wyniku dość wnikliwej analizy tego problemu Walne Zebranie podjęło dwJ.e uchwały: .,Stan i potrzeby instrumentalne w Polsce" oraz .,W sprawie organizacji w Polsce XV Kongresu
Międzynarodowej Unii Astronomiemej (1973 r.)".
Pierwsza z uchwał omawia na wstępie pr,z yczyny gwałtownej obecnie intensyfikacji badań astronomicznych na świecie wymienJ.ając:
- wprzęgnięcie do celów astronomicznych techniki radiowej,
- rozpoczęcie badań pozaatmosferycznych przy użyciu rakiet i pojazdów kosmicznych,
- szero~ie zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych do naukowych obliczeń teoretycznych,
- pojawienie się tematyki leżącej na pograniczu poszczególnych
dziedzin, skupiającej specjalistów kilku różnych nauk pokrewnych.
Zjawiskom tym towarzyszy oczywiście szybki wzrost kadry astronomów, o czym najdobitniej świadczyć może wzrost liczby uczestników
Kongresów Międzynarodowej Unii Astr.o nomicznej od 279 w roku [948
na K·o ngresie w Zurichu do 1677 w roku 1967 na ostatnim Kongresie
w Pradze. Również w Polsce lata powojenne cechował znaczny wzrost
kadr astronomicznych w wielu przypadkach o bogatym stażu zagranicznym. Uchwała zaznacza jednak, że .,nie może być mowy o prawidło
wym rozwoju astronomii bez istnienia harmonii między stanem kadry
a zaopatrzeniem jej w aparaturę badawczą. A w tej właśnie d:zJi.edzinie
obserwujemy w P.olsce daleko posunięte zacofanie... Należy wyraźnie
podkreślić, że zachowanie obecnego stanu przekreśli w przyszłości cał
kowicie możliwość prowadzenia planowych i odpowiadających współ
czesnym wymaganiom badań astronomicznych w Polsce". W tej sytuacji
astronomowie jeszcze raz bardzo silnie postulują, aby rok 1973, czyli
pięćs etną rocznicę urodzin Kopernika traktować jako ostateczny termin, do którego podstawowe a niezbędne inwestycje zostaną zrealizowane.
Wiąże s ię to także z drugą uchwałą, w której członkowie PTA
w związku z planowanym przez Władze Polskiej Akademii Nauk zaproszeniem do Polski w Roku Kopernikowskiim 1973 XV Kongresu
Międzynarodowej Unii Astronomicznej, świadomi znaczenia prestiżo
wego, jakie Kongres miałby dla naszego Kraju, a zwłaszcza dla astronomii w Polsce, lecz także świadomi ogromu trudności organizacyjnych
związanych z przygotowaniem Kongresu, przekazali Władzom PAN
szereg uwag i wniosków dotyczących tej sprawy. W szczególności podkreślono konieczność uzyskania od Władz Państwowych odpowiedniego
priorytetu dla wszystkich prac związanych z przygotowaniem tej wielkiej impr ezy. Postulat ten nabiera wyjątkowego znaczenia zważywszy,
iż prognozy ilości uczestników Kongresu MUA w roku 1973 prowadzą
do liczby około 6000 (łącznie z osobami towarzyszącymi), co w naszych
warunk ach stwarza kolosalne trudności w zapewnieniu bazy komunikacyjnej, hotelowej, gastronomicznej, wydawniczej itp.
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Powołanie na wiosnę br. Komitetu Honorowego i Komitetu Przygotowawczego obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Kopernika rokuje nadzieje właściwego potraktowania wniosków członków Folskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zaś przed nowymi władzami Towarzystwa,
którym ponownie przewodniczy prof. dr Włodzimierz Z o n n, rysują
się na najbliższe lata bardzo trudne i odpowiedzialne zadania.

KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI

KRONIKA PTMA
Wspomnienie

pośmiertne

W dniu 18 czerwca 1968 r. po długich i ciężkich cierpieniach zmarł
Prof. August Mazurkiewicz, współzałożyciel Koła Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krośnie nad Wisłokiem.
Od 1956 r. do zgonu pełnił gorliwie obowiązki Prezesa Oddziału
PTMA w Krośnie n /W. - Wygłosił wiele popularnych wykładów i pogadanek z dziedziny astronomii w Krośnie i w okolicznych miejscowościach. W czasie swej działalności pozyskal
kilkudziesięciu członków dla naszego Towarzystwa, szerząc zamiłowanie do pięknej
gwiaździarskiej nauki. Należał od lat do czynnych członków PTMA i zasłużonych popularyzatorów.
August Marian Mazurkiewicz urodził się
w dniu l września 1889 r. w Krośnie n/W.,
jako najstarszy syn jednego z pierwszych lekarzy Krosna -- Dionizego Mazurkiewicza powstańca z 1863 roku. Po ukończeniu Szkoły
Realnej w Krośnie, studiował na Wydziałach
Geografii i Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a potem na Uniwersytecie w Wiedniu. Be zpośrednio po ukończeniu
studiów, brał udział w pierwszej WOJme
świaJtowej na froncie wlostkim, gdzie zastal
ranny. Po powrocie do zldrOIWia uczył w Seminarium Nauczycielskim i w Szlkole Sredniej Ogólnokslmalcącej w Krośnie. Po drugiej
wojnie światowej pracował w Krośnie i w Rzeszowie w Prez. W.R.N.
w Wydziale Kultury i Sztuki. Przyczynił się do ocalenia zabytków
sztuki i architektury, zagrożonych w czasie wojny, a także po wojnie.
Był jednym z założycieli Muzeum Ziemi Krośnieńskiej i współautorem
Uustrowanej monografii powiatu krośnieńskiego.
Należał do grona zasłużonych obywateli miasta Krosna, jako działacz Folskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Za pracę społeczną przez propagowanie wiedzy o Krośnie i jego
okolicach został odz-naczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Złotą
Odznaką PTTK.
W Zmarłym traci nasz Oddział zasłużonego działacza i miłośnika
astronomii.
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału PTMA
w Krośnie nad Wisłokiem
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Z KORESPONDENCJI
Uwaga. do notatki "Morza Marsa

Andrzeja Marksa "Morza Marsa wyżynami?
chciałbym zwrócić uwagę na kilka nieścisłości, które wkradły się do tekstu.
Autor pisze: ... "Dotychczasowe teleskopowe obserwacje z Ziemi,
a także obrazy przekazane z aparatu kosmicznego Mariner-4, przeczą
jednak temu, gdyż wskazują raczej, że "morza" są wgłębieniami. Obserwacje te w ogóle zresztą przeczą możliwości istnienia dużych nierówności terenu na Marsie".
Otóż biorąc pod uwagę fakt, że zdjęcia sondy Mariner-4 obejmują
niewielki fragment powierzchni Marsa (około 10fo - patrz "Fizyka planet" W. I. Morozow, Moskwa 1967 r.), przedwczesne wydaje się wysuwanie zbyt ogólnikowych wniosków. Jeżeli morza Marsa mają stanowić
(według ostatnich hipotez) bloki kontynentalne, zajmujące znaczne obszary (około 1/3 powierzchni planety), to zdjęcia Marinera-4, nie rozstrzygają tej kwestii. Trudno byłoby np. w przypadku fotografii niewielkiego fragmentu Afryki, wykonanego z satelity, wnioskować o tym,
że Afryka nie jest blokiem kontynentalnym. Ze wstępnej interpretacji
zdjęć Marsa, o czym pisałem w Uranii (nr 11 1965, s. 309-311 "Wstępna
interpretacja zdjęć Marsa") wynika jedynie tyle, że nie zauważono na ·
nich łańcuchów górskich, wielkich dolin, czy basenów oceanicznych.
Ekstrapolacja tego spostrzeżenia na znaczne obszary Marsa nie wydaje
się u sprawiedliwiona.
Jak podaje Andrzej Wróblewski w książce "Z tajemnic Marsa",
PWN, Warszawa, 1958": "Pierwsi badacze Marsa nazwali ciemne części
jego powierzchni "morzami", uważając je za przestrzenie wodne podobne do ziemskich mórz i oceanów. Przypuszczenie to, wysunięte w roku
1784 przez W. Herschela, oparte było na znanym od dawna fakcie
znacznego pochłaniania promieni świetlnych przez obszary wodne" ...
W całym rozdziale IX książki "Z tajemnic Marsa", gdzie omówione
są hipotezy związane z morzami Marsa, autor ani razu nie wspomina
o tym, jak za pomocą obserwacji teleskopowych z Ziemi ustala się,
że morza Marsa są wgłębieniami.
Byłoby więc może interesujące, gdyby autor notatki zechciał bliżej
omówić tę kwestię. Jeszcze jedna uwaga nasuwa się przy czytaniu
spornej notatki. Warto może przypomnieć, że poglądy cytowanych
w niej autorów (i innych) omówiłem obszernie w artykule "W sprawie
kanałów na Marsie" (Urania, nr 6, 1967, s. 169-174). Mam także pewne
wątpliwości, czy warto w Kjronice podawać zagadnienia omówione poprzednio w artykułach, nawet wtedy, gdy kilka szczegółów uzupełnia
ich treść.
W

związku

wyżynami?"

z

no.tatką

(Urania, nr 7/8, 1968, s. 221),

JERZY CWIRKO GODYCKI

·uwaga. do

artykułu "Kalisz
mieJsce
obserwacj~ astronomicznych przy

pierwszych w Polsce
użyciu lunety"

W artykule p. Janus;za Kazimierowskiego w nr 5 "Uranii" z r. 1968
(str. 143 ostatni akapit) czytamy: "Obserwacje przez lunetę tarczy·
słonecznej prowadzono, jak już wspomniano wyżej, pod kątem uznania plam słonecznych za osobne planety, zgodnie ze wskazaniami raczej
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kościelnymi niż

naukowymi, a to dla pognębienia odkryć Galileusza
i Kopernika".
Tymczasem w dziele OttMa Guericke pt. "Experimenta nova (ut
vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio" (Amsterdam, 1672) jest zamieszczony rysunek systemu heliocentrycznego, na którym plamy sło
neczne są przedstawione jako planety. Jednak rysunek ten wcale nie
wyraża pognębienia dla odkryć Kopernika i Galileusza. Wprost przeciwnie, propaguje system kopernikowski. Zresztą jeszcze w XIX wieku
obserwowano plamy słoneczne w celu odkrycia nieznanej planety, mającej rzekomo krążyć bliżej Słońca niż Merkury.
STANISŁAW

Uwaga do

R. BRZOSTKIEWICZ

artykułu J. Pagaczewskiego pt. "Mikołaj
("Urania", 1968, nr 6, str. 172)

Kopernik"

W 7 wierszu od góry tego artykułu czytamy: " ... Tycho Brahe, nie
drobniutkich, tzw. paralaktycznych ruchów gwiazd,
które powinny były się ujawnić jako odzwierciedlenie obiegu Ziemi
dokoła Słońca, wymyślił swój oryginalny, ale oczywiście błędny, kompromisowy układ świata: wprawdzie planety Merkury i Wenus krą
.i:yły według niego dokoła Słońca, jednak to ostatnie i reszta planet
krążyły dokoła nieruchomej Ziemi".
W rzeczywistości w systemie Tychona wszystkie znane wówczas planety, za wyjątkiem naszej, krążyły dokoła Słońca i dopiero wraz z nim
dokoła nieruchomej Ziemi. Opisany zaś przez dra Pagaczewskiego
system nosi nazwę "egipskiego" i znany był długo przed Kopernikiem
jako system Heraklidesa z Pontu. Niektórzy utrzymują nawet, że system ten był podnietą dla Kopernika lub raczej ideą dla systemu
heliocentrycznego. Przy okazji warto by wspomnieć o systemie opracowanym przez Giovanniego Battistę Ricciollego, w którym planety Merkury, Wenus i Mars krążyły dokoła Słońca, ale to ostatnie i reszta
znanych wówczas planet krążyły dokoła nieruchomej Ziemi.
mogąc zaobserwować

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

LISTOPAD 1968

Rankiem nad południowo-wschodnim horyzontem widoczne są cztery
planety: Merkury, Mars, Jowisz i Uran . Najjaśniejszy jest Jowisz, bo
świeci jak gwiazda około 1.4 wielkości na granicy gwiazdozbiorów
Panny i Lwa. Blisko Jowisza widoczny jest znacznie słabszy (około +1.8
wielkości) czerwony Mars; 6 listopada nastąpi bliskie złączenie Marsa
z Jowiszem. Merkury wschodzi najpóźniej i widoczny jest najniżej nad
horyzon tem jako gwiazda -0.7 wielkości. Uran widoczny jest w gwiazdozbiorze Panny, ale najlepiej poszukiwać go przez lornetkę lub lunetę,
bo świeci jak gwiazda około 6 wielkości, a więc już na granicy widzialności gołym okiem. W zasadzie nad ranem wschodzi także Pluton, ale jest
praktycznie niewidoczny i to z dwóch względów, bo po pierwsze jest
jeszcze zbyt nisko nad horyzontem, a po drugie dostępny jest tylko przez
wielkie teleskopy i bywa obserwowany najczęściej na drodze fotograficznej (jest gwiazdką 15 wielkości).
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Wieczorem nisko nad południowo-zachodnim horyzontem błyszczy
Wenus (-3.5 wielkości gwiazdowej); staje się stopniowo coraz jaśniejsza
i zachodzi coraz później, będzie więc już wkrótce prawdziwą ozdobą wieczornego nieba. Prawie całą noc widoczny jest Saturn na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba, a przez lunety możemy też poszukiwać planetoidy Westy widocznej w gwiazdozbiorze Wieloryba. Neptun .,przeżywa" w tym miesiącu złączenie ze Słońcem i jest niewidoczny.
2d1Qh Złączenie Merkurego ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Tego dnia rankiem odnajdziemy gwiazdę i planetę nad południowo-wschodnim horyzontem w odległości około 5° (Merkury na północ od Spiki). Merkury jest nieco jaśniej
szy od gwiazdy, ale w razie wątpliwości wystarczy rzut oka przez lunetę: gwiazda pozostanie ostrym punktem, natomiast planeta widoczna
będzie w postaci tarczki przypominającej tarczę Księżyca tuż po pierwszej kwadrze (w lunecie odwracającej).
3dl3h Saturn w niewidocznym złączeniu ze Słońcem.
6d9h Bliskie złączenie Marsa z Jowiszem. Rankiem odnajdziemy obie
planety nad wschodnim horyzontem w odległości między nimi nieco
mniejszej niż tarcza Księżyca (Mars na północ od Jowisza).
7d Nad ranem obserwujemy koniec wędrówki księżyca l i jego cienia
na tle tarczy Jowisza. Cień schodzi z tarczy planety o 4hQm, a sam księ
życ kończy przejście i ukazuje się o 4h54m.
10d19h14m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1541 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
13d2h Bliskie złączenie Marsa z Uranem. Rankiem odnajdziemy czerwonego Marsa nad wschodnim horyzontem w gwiazdozbiorze Panny,
a Urana odszukamy za pomocą lunety na południe od Marsa w odległości
nieco większej niż tarcza Księżyca.
l4d Nad ranem obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego
cienia na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca l pojawi się na tarczy planety o 3h39m, a sam księżyc rozpocznie przejście o 4h37m.
15d Obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie księżyców Jowisza. Na tarczy planety widać plamkę cienia 2 księżyca, natomiast sam
księżyc przechodzi także na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny. :ęlisko
lewego brzegu tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą) widać księżyc 3,
który niedawno (,o 2h26m) pojawił się nagle z cienia planety, a teraz
zbliża się do brzegu jej tarczy. Niewidoczny jest też księżyc l ukryty
właśnie za tarczą planety. O 3hQm cień księżyca 2 opuszcza tarczę Jowisza.
O 3h13m księżyc 3 dociera do brzegu tarczy i kryje się za nią. O 4h6ID
księżyc l ukazuje się spo:z.a prawego brzegu tarczy, a o 4h55m ukazuje się
także księżyc 2 kończąc swoje przejście na tle tarczy planety.
16d Tego dnia Księżyc znajdzie się w złączeniu aż z trzema planetami
i we wszystkich trzech przypadkach tarcza Księżyca zakryje planetę
(niestety, zjawiska będą w Polsce niewidoczne). O !Oh złączenie Księżyca
z Jowiszem; zakrycie widoczne w Południowej Ameryce i w Południowej
Afryce. O 14h złączenie z Uranem; zakrycie widoczne w obydwu Amerykach. O 18h złączenie z Marsem; zakrycie widoczne w Nowej Zelandii.
lSdlh Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny); zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w północnej i wschodniej Azji oraz na Alasce. Tego też dnia o 14h Neptun znajdzie się w złą
czeniu ze Słońcem.
22d O 3h9m obserwujemy początek zaćmienia 3 księżyca Jowis;za; księ
życ ten zniknie nagle w cieniu planety w odległości nieco większej niż
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tarczy Jowisza od jej lewego brzegu (w lunecie odwracającej).
Po tarczy Jowisza wędruje też cień księżyca 2; początek przejścia samego
księżyca obserwujemy o 4h56m, a jego cień widoczny jest na tarczy planety do 5h32m. Tego też dnia o 7h Słońce wstępuje w znak Strzelca; jego
długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.
23d3h Niewidoczne złączenie Wenus z Księżycem.
24d Obserwujemy koniec zakrycia 4 księżyca, który niewidoczny od
2hl7m ukaże się spoza tarczy Jowisza o 3h5lm( spoza prawego brzegu
tarczy, nieco u góry).
29d O 4h39m obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza.
Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety blisko lewego brzegu jej
tarczy (w lunecie odwracającej).
30d Nad ranem na tarczy Jowisza widać cień jego l księżyca. Foczą
tek przejścia samego księżyca l obserwujemy o 3h2m, natomiast koniec
wędrówki jego cienia o 4h9m. O 15h niewidoczne złączenie Saturna
z Księżycem.
Minima Algola (beta Perseusza): listopad 7d7h25m, 10d4h10m, 13dlh10m,
15d2lh50m, 18dl8h35m, 30d6h5m.

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie
skim.
Odległości bliskich planet
Da t a

we n u s

l od

1968

j.

X 27
6
16
26
XII 6

l

Słońca

108.9
108.9
108.9
108.8
108.7

ar s

M

l

od Ziemi

a. mlnkm L a. mlnkm

0.728
0.728
0.728
5.727
0.727

XI

środkowo-europej

1.309
1.250
1.189
1.125
1.059

195.8
187.0
177.8
168.3
158.5

Dane dla obserwatorów

od
j,

l

Słońca

od Ziemi

a. mln km L a, mlnkm

1.665
1.666
1.666
1.675
1.663

249.0
249,2
249.2
249.1
248.8

2.269
2.201
2.127
2.047
1.963

339.4
329;2
318.1
306.2
293.6

Słońca

<11a 13h czasu środk -europ )

Data
1968

p

l

o
XI

l

+24.46
+24.10
+23.70
+43.28
+22.83
+22.34
+21,83
+21.29

3
5
7
9
11
13
15
P

-

tarczy.

kąt

B0, L0 -

l

Bo

l

Lo

o

o

+4.27
+4.06
+3.86
+3.64
+3.42
+3.19
+2.96
+2.72

122.04
95.67
69.30
42.93
16.56
350.19
323.82
297.46

l

Data
1967

l

p

e
X( 17
19
21
23
25
27
29
XII l

+20.71
+20.10
+19.47
+18.81
+18.12
+ t7.40
+16.66
+15.90

l

Bo

l

Lo

o

o

+2.49
+2.25
+2.00
+1.76
+ L 50
+1.26
+LOO
+o.75

271.09
244.73
218.37
192.01
165.65
139.29
112.93
86.57

odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
heliografiezna szerokość 1 długość środka tarczy.

wierzchołka
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Data
1968

l

PLANETY I PLANETOIDY

lh czasu

MERKURY
o
hm

hm

X 27
6
16

26

l h czasu

środk.-europ.

l wsch. l zach.

a

XI

Warszawa

J

środk.-europ.

13 02
13 41
14 39
15 41

- 4.8
- 8.2
-14.1
-19.5

+

4 41
4 58
5 50
6 43

+
-

4.4
2.0
0.4
2.7

15
15
15
15

48
30
16
06

o

-22.7
-24.6
-25.4
-24.9

16 20
17 12
18 06
18 59

07
38
09
39

SATURN

XI 16
XII 6

g~
l +4.9
+~:~ l 13~~ 23~! l
l 14

5 05
3 39
2 17

Zachodzi nad ranem jako gwiazda około + 0.5 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba.

1149
11 55
12 02
12 08

+2.4
+ 1.7
+ 1.0
+ 0.4

l 27
li 16
XII 6

15 34.0
15 37.0
15 40.0

9 43
10 10
10 31
10 40

17 20
17 19
17 28
17 45

15 13
14 36

251
2 22
l 53
122

14 Ol

13 24

Widoczny nad ranem na granicy
gwiazdozbiorów Panny i Lwa jako jasna gwiazda
około
-1.4
wielk. gwiazd.
URAN

12 07
12 11
12 14

l -0.0
l
-0.4
-0.7

3 20 1 15 18
2 09
14 03
12 45

o 55

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Panny (około 6 wielk.
gwiazd.).

l wpoludniku

a

PLUTON

NEPTUN

m

h m

Widoczna nisko n a d płd.- za ch .
horyzontem jako Gwiazda Wieczorna; około -3.5 wielk . gwia zd.

l wpołudniku
h

h m

JOWISZ

15
14
14
13

2 23
2 20
2 15
2 09

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Panny
jako
czerwona
gwiazda około +1.8 wielk. gwiazd.

X 271

zach.

WENUS
hm

MARS

1132
1155
12 17
12 39

Warsza wa

l w sch. l

a

hm

Prawie przez cały miesiąc widoczny rankiem nisko nad płd.-wsch.
horyzontem. Około -o.7 wielk.
gwiazd.

X 27
XI 6
16
26

1

l

o

h m

-1731'
-17 41
-17 51

12 46
1131
10 15

m s
12 Ol 56

h

12 04 05
12 05 37

h

l

+16ll:8
+16 06.7
+t6 07.6

m

9 16
7 59
6 42

Wschodzi nad ranem; praktycznie niewidoczny (15 wielk. gwiazd.).

Niewidoczny.
PLANETOIDA 4 WESTA

l 27
li 6
16
26
m· 6

1 51.0
141.8
l 34.3
l 29.1
l 26.5

-o 44
-112
- l 20
- l 08
-0 38

23 02
22 13
21 27
20 42
20 Ol

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu
nocy okolicy nieba według podanych

Około 7.3 wielk. gwiazd. Widoczna prawie całą noc w gwiazdozbiorze Wieloryba.

wśród

gwiazd,

wyżej

współrzędnych

porównując

rysunki z kilku
(epoka 1950.0).

.

lf

l •' """
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SŁOIQ"CE

r. msa l
m

l

CI

hm

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data _

a

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Białystok

Rzeszów

wsch., zach. wsch., zach. wsch ., zach. wsch., zach. wsch., zach. wsch. , zach. wsch-:-1 zach. wsch., zach. ,

o

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

h m

hm

l

hm

hm

X 27 +16.1 14 05 -12.7 6 50 16 40 6 38 16 33 6 35 16 36 6 36 16 21 6 21 16 26 6 21 16 18 6 13 16 18 6 15 16 06
XI 7 +16.4 14 44 -15.9 710 16 21 6 57 16 14 6 53 16 18 6 56 16 00 6 38 16 09 6 41 15 58 6 30 16 Ol 6 34 15 47

17 +15.3 15 25 -18.7 7 29 16 04 7 15 15 58 710 16 03 7 16 15 43 6 54 15 55 6 58 15 43 6 46 15 47 6 52 15 21
27 +12.8 16 07 -20.9 7 46 15 52 7 32 15 46 7 26 15 52 7 34 15 30 7 09 15 45 7 15 15 31 7 Ol 15 37 7 10 15 18
XII 6
9.1 16 50 -22.5 8 02 1544 7 46 15 40 7 40 15 46 7 50 15 22 7 23 15 39 7 29 15 25 7 15 15 31 7 25 1511

+

!

KSIĘZYC

Data
1968

1h czasu
środk.·europ.

"

l

a
o

XI

l

2
3
4
5
6
7
8
9
10

23 30
o 15
o 59
143
2 29
317
4 07
459
5 52
6 46

+

5.0
1.0
6.9
12.5
+17.6
+21.9
+25.2
+27.5
+28.5
+28.2

t

Warszawa Data
1968
wsch., zach.
h m

lh m

14 57 2 Ol
15 07 3 17
15 17 4 31
15 27 5 46
15 41 7 02
16 00 8 18
16 26 9 32
17 03 10 39
17 54 1135
18 57 12 18

1h czasu
środk.·europ.
CI

l

XI

hm

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7 39
8 31
9 21
lO 09
lO 57
1144
12 33
13 24
14 19
15 18

a

Warszawa Data
1968
wsch., zach.

1h czasu
środk.·euro p .

"

XI

hm

+26.6 20 10 12 48 21
+23.7 2127 13 10 22
+19.8 22 46 13 28 23
13 39 24
+14.9 + 9.3 o 05 13 50 25
3.0 l 26 14 00 26
-3.6 2 50 14 11 27
-10.2 4 18 14 25 28
-16.5 5 52 14 42 29
-22.9 7 30 15 07 30

16 23
1.7 30
18 39
19 44
20 45
21 41
22 32
23 19
o 04
048

o

+

hm

hm

l

a
o

-26.0
-28.2
-28.2
-26.3
-22.6
-17.8
-12.2
-6.3
-0.3
+ 5.7

Fazy

Księżyca

Warszawa
wsch., zach.
hm

hm

9 06
10 27
1125
12 03
12 26
12 43
12 55
13 05
13 14
13 24

15 46
16 45
18 05
19 35
2105
22 30
23 50

X
Pełnia
XI
Ostatnia kwadra XI
Nów
XI
P ierwsza kwadra XI
Pełnia
XII
Pierwsza kwadra

l 07
2 21

Srednlca
tarczy

od Ziemi

d

h

Najw.
XI 8 10
Najmn. XI 21 l

•

h

14
5
10
9
l
24

l

Odległość
Księżyca

-

d

28
5
13
20
27
4

29!4
33.4
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Dwie fotografie Słońca.
w linii alfa wodoru (do

Mare Aridum

według

Lewą wykonano
artykułu na str.

w dziedzinie promieniowania X,
306).

fotografii otrzymanej przez

sondę

prawą

"Lunar Orbiter-5".
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-WA 5. ll. 66).

SPIS TRESCI
Adam Faudrowicz - Obserwacje
astronomiczne w dziedzinie promieni X.
Stanisław
R. Brzostkiewicz
Najciekawsze obiekty na odwrotnej
stronie Księżyca.
Kronika: Sztuczne satelity i statki
kosmiczne
Czyżby
narodziny
gwiazdy? - Rotacja Merkurego Areolagia historyczna - Oczyszczenie marinerowych obrazów Marsa
Cząstki
ferromagnetyczne
w gruncie Księżyca - Cząstki meteorytowe w pobliżu Księżyca Nowe dane z Lunar Orbiterów Jak się będzie badać próbki z Księ
życa Albedo "kamieni" księży
cowych - Natura liniowych formacji na powierzchni Księżyca - Mo~
żliwości występowania złóż chromu
i żelaza na Księżycu - Wyniki badań "Pegazów" Kamery obserwacyjne Nimbusa-l - Nowe poglądy na rozmiary ziemskiej magnetosfery Dwumetrowe teleskopy
na Hawajach i w Bułgarii.
Kronika PTMA: Z działalności
PTMA w Gliwicach Walny Zjazd Delegatów w Kaliszu.
Kalendarzyk astronomiczny.

Oddziału

W dniu 14 sierpnia 1968 roku podpisany został z firmą
Zeiss w NRD kontrakt na zbudowanie dla Polski dwu metrowego teleskopu wraz z całym wyposażeniem pomocniczym i kopulą . Teleskop bę
dzie wykonany przed rokiem
1973 pięćsetleciem urodzin
Mikołaja Kopernika. Decyzję
najwyższych · władz poprzedziły wieloletnie dyskusje i usilne
starania astronomów począt
kowo w Zespole Budowy Centralnego Obserwatorium Astronomicznego, potem w Polskim
Towarzystwie
Astronomicznym i Komitecie Astronomii
P AN i wreszcie w specjalnej
grupie roboczej
wylanionej
przez obie wymienione wyżej
organizacje.
Lokalizacja dwu metrowego
teleskopu przewidziana jest
w Belsku kolo Warszawy w są
siedztwie znajdującego się tam
obecnie Centralnego Obserwatorium Geofizycznego. Natomiast pracownie naukowe,
ośrodek obliczeniowy, biblioteka, centrum administracyjne i warsztaty przyszłego
Centralnego
Obserwatorium
Astronomicznego będą znajdować się w Warszawie.
Przekazując

milośnikom
tę radosną nowinę wyrażamy nadzieję, iż powstanie w
naszym
kraju nowego dużego obser-

astronomii w Polsce

watorium
astronomicznego
będzie nie tylko wspaniałym
uświetnieniem obchodów rocznicy
kopernikowskiej
lecz
przede
wszystkim
źródłem
pomnażania zdobyczy polskiej
astronomii.

Pierwsza strona okładki: Krater Ciolkowski na " odwrotnej" stronie Księżyca weditug fotografii otrzymanej przez sondę "Lunar Orbiter-4".
Trzecia strona okładki: Mare Anulatum wedlug fotografii otrzymanej przez sondę
"Lunar Orbiter-4".
Czwarta strona okładki: Talasoid Koroljew wedlue fotografii otrzymanej przez
~;ondę "Lunar Orbiter-1".
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Warszawa

OBSERWACJE ASTRONOMICZNE
W DZIEDZINIE PROMIENI X

l.

Wstęp

Promieniowanie X należy do wielkiej grupy promieniowania
elektromagnetycznego, w skład której wchodzi również promieniowanie gamma, ultrafiolet, promieniowanie widzialne, podczerwień, fale radarowe i radiowe. Obserwacje astronomiczne
w dziedzinie światła widzialnego datują się od czasów najdawniejszych. W latach wojennych i międzywojennych rozszerzono
zakres obserwacji na ultrafiolet i podczerwień. Po drugiej wojnie światowej rozwinęła się radioastronomia, pracująca zwykle
w zakresie fal centymetrowych. Od niedawna zaczęto prowadzić obserwacje w dziedzinie promieniowania X.
Jest to dziedzina bardzo interesująca, gdyż poszerzenie pasma
obserwacji w stronę fal krótkich pozwala zarówno na dokład
niejsze pomiary temperatury gwiazd, jak i na dokładniejsze
poznanie procesów zachodzących w mgławicach.
2. Technika pomiarowa
Promienie X mają wielką wadę, ogromnie utrudniającą prowadzenie obserwacji: nie przenikają przez atmosferę. Aparatura
musi więc być wyniesiona ponad nią lub umieszczona w sztucznym satelicie. Dotychczas stosowano pierwszy sposób, umieszczając aparaturę pomiarową w wierzchołku rakiety Aerobee.
Podczas każdego takiego wzlotu, których było już kilka tysięcy
(pierwszy - 18 czerwca 1962 r.), aparatura pracowała przez
okres około 5 minut. Jednak pomimo, że sumaryczny czas obserwacji jest rzędu godziny, zebrane materiały obserwacyjne
są dość bogate. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo
czułej aparatury, rejestrującej nawet pojedyncze fotony. Zastosowanie takiej aparatury było konieczne i z tego również powodu, że natężenie promieniowania X o długości fali poniżej
20 A jest bardzo małe, a obliczono, że tylko takie promieniowanie może docierać do Ziemi z bardzo odległych obiektów astronomicznych.
Początkowo stosowano liczniki Geigera-Miillera, później liczniki scyntylacyjne, a ostatnio - proporcjonalne i specjalny
kolimator drutowy, pozwalający odróżnić czy padające promieniowanie pochodzi od źródła rozciągłego czy punktowego.
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Kolimator ten umieszczono
runek jego widzenia tworzył
rzędu kilkudziesięciu stopni.
obracała się wokół swej osi
z prędkością dwóch obrotów
na sekundę, detektor przeszukiwał pewien obszar.nieba
tak, jak to pokazuje rys. l.
Rys. 2 Pokazuje budowę
i zasadę działania kolimatora.
Układ nieprzezroczystych dla
promieniowania X drutów
powoduje, że jeżeli źródło
promieniowania X przechodzi przez pole widzenia kolimatora, to czasowy charakter zmian natężenia promieniowania padającego na detektor jest inny dla źródła
punktowego niż dla rozcią
głego. Układ ten pozwala na
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w rakiecie w ten sposób, że kiez osią rakiety pewien stały kąt
Ponieważ rakieta w czasie lotu

t
1

®

,

Rys. l. Sposób przeprowadzania ob-

serwacji w dziedzinie promieniowaokreślenie położenia źródła
nia X za pomocą rakiety
z dokładnością 4 minut kąto a - horyzont, b - obszar przeszukiwany
wych oraz na określenie roz- w czasie jednego obrotu r akie ty, c - o ś
precesji, d - sto żek precesji, e - oś wiciągłości źródła z dokładno
rowania rakiety, f - detektor.
ścią do 20 sekund kątowych.
Kolimator ten zbudowała grupa uczonych z laboratoriów Ame-

rican Science and Engineering pod kierunkiem R. G i a c c on i e g o.
Grupa ta opracowała również inny sposób obserwacji. Wykorzystano mianowicie fakt, że jeżeli promienie X padają na
gładką powierzchnię pod małym kątem, to odbi jają się od niej
tak jak światło. Pozwoliło to na budowę specjalnego teleskopu,
który umożliwia otrzymanie fotografii w dziedzinie promieniowania X . Budowę teleskopu obrazuje rys. 3.
Teleskop ten, o średnicy 12 cali, posiada zdolność rozdzielczą
rzędu l sekundy. Jest to już rząd wielkości osiągany przez
zwykłe teleskopy optyczne, których zdolność rodzielcza jest
ograniczona przez ruchy powietrza do ok. 0,3 sekundy. Ponieważ zdolność rozdzielcza zależy również od długości fali i jest
tym lepsza im fale są krótsze, teoretyczna zdolność rozdzielcza
przyszłościowych teleskopów promieni X powinna być ok.
500 razy lepsza niż w teleskopach optycznych.
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Rys. 2. Kolimator drutowy
a -

promieniowanie ze

źródła punktowego,
ciągłego, c druty, d

b - promieniowanie ze
- detektor.

źródła

roz-

Rys. 3. Teleskop na promieniowanie X
a - ognisko, b -

zwierciadło

hiperboJiczne, c -

zwierciadło

parabol1czne.

.l
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Zastosowanie teleskopu wymaga innego sposobu prowadzenia obserwacji. Rakieta nie może teraz wirować, gdyż czas
ekspozycji wynosi kilkadziesiąt lub kilkaset sekund. Potrzebna
jest więc specjalna stabilizacja rakiety.
Opisany teleskop jest urządzeniem prototypowym. Plany
przewidują jego modyfikację i dobudowanie spektrografu, który umożliwi analizę widma promieni X. Urządzenie to ma być
umieszczone w kabinie Apollo i wystrzelone w przestrzeń
w końcu roku 1968 podczas próbnego załogowego lo!_u tej kabiny.

3. Obserwacje
Podamy niektóre z najciekawszych wyników dotychczasowych badań. Pierwszym, najbardziej bezpośrednim obiektem
badań jest oczywiście Słońce.
Za pomocą opisanego teleskopu wykonano jego zdjęcie w zakresie długości fal od 2 do 20 A. Jednocześnie - dla porównańia wykonano teleskopem optycznym fotografię Słońca na
fali 6564 A (wodorowa linia alfa). Oba zdjęcia (patrz druga
strona okładki) wykonano 17 marca 1965 r., przy czym czas
ekspozycji zdjęcia w promieniowaniu X wynosił 100 sekund.
Z porównania zdjęć widać, że intensywnym źródłem promieni X jest korona słoneczna, która w dziedzinie widzialnej
emituje niewiele promieniowania. Fotwierdza to teorię o wysokiej temperaturze korony słonecznej.
Podczas prowadzenia pomiarów nad sporządzaniem mapy
nieba w zakresie promieni X odkryto wiele wyraźnych źródeł
tego promieniowania. Omówimy z nich dwa: w mgławicy Krab
i w gwiazdozbiorze Skorpiona. Silne źródło w mgławicy Krab
odkryła w r. 1962 grupa Gur s k y'e g o. Ponieważ początkowo
wydawało się że jest to źródło punktowe jak w przypadku
gwiazdy, przez wiele lat próbowano różnymi metodami określić rozmiary kątowe tego źródła. Pierwsze dokładne pomiary
dokonano w lipcu 1964 r., kiedy to miało miejsce zakrycie mgła
wicy przez Księżyc. Ponieważ w czasie stopniowego przesłania
nia mgławicy natężenie promieniowania X spadało, wyciągnięto
wniosek że jest to źródło rozciągłe. W marcu 1966. r. przeprowadzono powtórną próbę oceny rozciągłości tego źródła za pomocą opisanego wyżej kolimatora drutowego. Okazało się, że
jego rozmiary są nieco powyżej minuty łuku. Nie jest to więc
gwiazda.
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Inny ciekawy wynik uzyskano badając źródło w rejonie
Skorpiona, oznaczone później jako Sco X-1, które również wydawało się punktowe. Wprawdzie źródło Sco X-1 nie może
być zakryte przez Księżyc, jednak pomiary wykonane za pomocą kolimatora drutowego potwierdziły to przypuszczenie.
Ponieważ wcześniejsza analiza promieniowania ze Sco X-1 pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, że jeżeli źródło to jest punktowe, to powinno być widoczne jako niebieska gwiazda 13 wielkości, rozpoczęto poszukiwania takich obiektów w tym rejonie
nieba. Było ich sporo. Jednak po uciążliwej analizie wszystkich
możliwości przeprowadzonej w obserwatoriach Tokijskim i na
Mount Wilson, ustalono ponad wszelką wątpliwość, że obserwowane promieniowanie X pochodzi od niebieskiej gwiazdy 13
wielkości o współrzędnych a= 16h17m4,3s, 3 = -15°31'13".
4. Dyskusja

Zarówno Słońce jak i dwa pozostałe źródła promieniowania
X występują na ciągłym tle tego promieniowania. Tło to pochodzi prawdopodobnie ze źródeł pozagalaktycznych i zajmować się nim nie będziemy. Omówimy po kolei trzy opisane
źródła.

S ł o ń c e. Sposób powstawania promieni X na Słońcu - to
przede wszystkim emisja termiczna. Dowodzi tego zdjęcie na
rys. 4. Widać tu, że korona słoneczna jest poważnym emiterem
tego promieniowania.
M g ł a w i c a K r a b. N a podstawie kronikarskich zapisów
astronomów chińskich i japońskich przypuszcza się, że mgła
wica ta powstała w wyniku wybuchu supernowej, który nastą
pił w r. 1054. Ponieważ mgławica Krab znajduje się blisko centrum Galaktyki, silne pole magnetyczne nie dopuściło do cał
kowitego rozproszenia wyrzuconej w czasie wybuchu materii.
Wytworzyły się więc dogodne warunki do produkcji zarówno
promieniowania X, jak i widzialnego oraz radiowego (mgławica
Krab jest także radioźródłem). W mgławicach promieniowanie X może być wytwarzane następującymi sposobami:
a) Wzbudzenie lub jonizacja atomów gazu mgł&wicy przez
szybkie elektrony lub protony pierwotnego promieniowania kosmicznego. Gdy atom zjonizowany lub wzbudzony przechodzi do stanu podstawowego (trwałego) następuje emisja
fotonu X lub świetlnego, w zależności od rodzaju wzbudzenia.
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b) Tzw. promieniowanie synchrotronowe. Jest to zjawisko
emisji fotonu X przez elektron poruszający się po spirali wokół linii sił pola magnetycznego. Ponieważ pole magnetyczne
jest w rejonie mgławicy Krab dość silne, promieniowanie synchrotronowe wydaje się być głównym sposobem wytwarzania
przez nią promieni X.
c) Tzw. promieniowanie hamowania, czyli zjawisko emisji fotonu X przez szybki elektron zaginający swój tor przy przechodzeniu w pobliżu protonu lub jądra atomowego. Zagięcie toru
następuje na skutek oddziaływania elektrostatycznego.
S c o X- l. Początkowo punktowe źródło promieniowania X
przypisywano gwiazdom neutronowym. Koncepcja gwiazdy
neutronowej nie jest nowa, gdyż powstała już przed wojną.
Jako pierwsi opracowali ją W. B l a d e i F. Z w i ck y
w r. 1934, a rozwinęli ją J. O p p e n h e i m er i G. W o 1k o f f w r. 1939, a w ostatnich czasach - C h i n, M ort o n
i H o y l e. Według tej koncepcji gwiazda neutronowa powstaje po wybuchu supernowej. Jest to więc jedno z końcowych
stadiów ewolucji gwiazdy.
Aby gwiazda neutronowa była stabilna, masa jej powinna
być rzędu masy Słońca, a promień rzędu 10 km. Składa się
ona z jądra zbudowanego ze zdegenerowanego gazu neutronowego i z otoczki o grubości ok. l km, która zbudowana jest
z niezdegenerowanej materii nukleonowej i ze zdegenerowanego gazu elektronowego. Ponad tym znajduje się atmosfera
ze zwykłej materii o grubości kilku metrów. Temperatura jądra
jest rzędu 10 9 stopni Kelvina. Gwiazda emituje promieniowanie elektromagnetyczne tak jak ciało doskonale czarne,
więc - zgodnie z prawem Plancka głównie w dziedzinie promieni X. Emisja w dziedzinie promieniowania widzialnego jest
znikoma.
Jednak przeciwko takiej interpretacji punktowych źródeł
promieniowania X przemawiają dwa bardzo ważne względy:
l. Większość odkrytych źródeł znajduje się w płaszczyźnie galaktyki, przypuszczalnie w jej spiralnych ramionach, a więc
w rejonie gdzie przeważają gwiazdy młode. 2. Skład widmowy
promieniowania X ze źródła w gwiazdozbiorze Skorpiona nie
jest - jak to wykazał Giacconi - zgodny z rozkładem promieniowania ciała doskonale czarnego.
Tak więc natura punktowych źródeł promieniowania X
(Sco X-1 oraz Cygnus X-2, o którym w tym artykule nie wspominano) nie jest jeszcze znana. Wydaje się, że koncepcja gwi:azd
neutronowych musi zostać nieco zmieniona.
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Górnicza

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY
NA ODWROTNEJ STRONIE KSIĘZYCA

Jeszcze przed kilku laty prawie nic nie wiedzieliśmy o odwrotnej stronie Księżyca, chociaż na skutek libracji można
z Ziemi widzieć wąski brzeg "tamtej" półkuli. Jednak w pasie
libracyjnym znajduje się tylko około 180fo odwrotnej strony
Księżyca, a ponadto utwory tam położone są mocno zniekształ
cone skrótem perspektywicznym. Dlatego też na podstawie
ziemskich obserwacji trudno było wyciągnąć jakieś wnioski
o wyglądzie odwrotnej strony Księżyca i pierwszych wiadomości na ten temat dostarczyły nam dopiero radzieckie pojazdy
kosmiczne "Łunnik-3" i "Sonda-3". Ostatnio zaś przy pomocy
amerykańskich sond kosmicznych typu "Lunar Orbiter" otrzymano doskonałe fotografie, które posłużyły do opracowania
bardzo dokładnej mapy odwrotnej strony Księżyca.
Zdjęcia otrzymane przy pomocy sond kosmicznych wykazały,
że najbardziej licznymi utworami na odwrotnej stronie Księ
życa są kratery (fotografie wykonane przez sondy "Lunar Orbiter" zawierają około l 000 000 kraterów różnej wielkości). Pod
tym więc względem półkula ta niewiele różni się od pólkuli widocznej z Ziemi. Na odwrotnej stronie Księżyca występują jednak osobliwe kotliny, nazwane przez uczonych radzieckich talasoidami. Utwory te przypominają morza księżycowe, lecz ich
nieckowate dna nie są pokryte młodszą warstwą (lawą). Natomiast mórz na odwrotnej stronie Księżyca jest bardzo mało,
o wiele mniej niż na widocznej z Ziemi półkuli.
Mare Moscoviense (Morze Moskiewskie) jest najokazalszym
obiektem *) w północno-zachodniej części odwrotnej strony
Księżyca (współrzędne selenograficzne: dług. + 149° i szer.
+27°). Ma ono około 270 km średnicy i otoczone jest niezbyt
wysokim pierścieniem górskim. W północno-wschodniej czę
ści jego dna znajduje się mały krater, mający zaledwie około
30 km średnicy. Pod względem rozmiarów i wyglądu Mare
Moscoviense podobne jest do Mare Crisium (Morze Przesileń),
położonego na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca. To morze
również otoczone jest pierścieniem górskim, a w zachodniej
części jego dna leżą dwa niewielkie kratery (Picard i Peirce).

* Obiekty wymienione tu
(str. 316).

kursywą

naznaczone

są

na

załączonej

mapie
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odległości około 900 km na zachód od Mare Moscoviense,
tuż przy zachodnim brzegu odwrotnej strony księżyca,
leży bardzo interesująca trójka kraterów. Najmniejszy z nich
otrzymał nazwisko M. Łomonosowa (1711-1765), wybitnego
przyrodnika rosyjskiego. Krater ten ma około 60 km średnicy

W
czyli

(współrzędne

selenograficzne:

dług.

+99° i szer. + 28 °), a po-

łożony jest na kraterze o średnicy około 120 km. Ten z kolei
"wdarł się" na jeszcze większy krater, który ma około 190 km
średnicy i w środku dna górę centralną.
Na południe od Mare Moscoviense leży olbrzymi talasoid
(współrzędne selenograficzne: dług. + 142° i szer. +5°), mający około 340 km średnicy. Proponuje się dla niego nazwisko
E. HaLe'a (1868-1938), znakomitego astronoma amerykańskie
go. Na dnie talasaidu 1) znajduje się szereg mniejszych kraterów, z których największy ma okołQ 100 km średnicy. Natomiast w północno-zachodniej części jego dna leży dość szeroka
szczelina, mająca około 110 km długości. W odległości około
200 km na południowy wschód od talasaidu Hale'a leży wzdłuż
równika łańcuszek kraterowy, składający się z trzech nienazwanych dotychczas kraterów. Pierwszy z nich ma około
150 km średnicy, drugi około 170 km, a trzeci około 160 km.
południowo-zachodniej części odwrotnej strony Księżyca
olbrzymi krater (współrzędne selenograficzne: dług. + 131°
i szer. -22°), noszący nazwisko wybitnego uczonego radzieckiego K. Ciolkowskiego (1875-1935). Krater ten ma około
265 km średnicy i ciemne dno, pośrodku którego znajduje się
potężna góra centralna~). Niedaleko na północ od krateru Ciał
kawski położone są dwa małe, ale niezwykłe kratery. Po prostu
większy i młodszy krater (50 km średnicy) "wdarł się'' na zachodni wał górski mniejszego (40 km średnicy), lecz starszego
krateru. Między tymi kraterami a kraterem Ciałkawski w r. 1962
upadł amerykański aparat kosmiczny "Ranger-4" (współrzędne
selenograficzne miejsca upadku: dług. + 140° i szer. -15°).
N a południowy wschód od krateru Ciałkawski leży krater
o średnicy około 90 km (współrzędne selenograficzne : dług.
+ 151° i szer. -37°), nazwany na cześć znanego plsarza francuskiego J. Verne (1828-1905). Natomiast j..?szcze dalej na
wschód położone jest Mare Somniorum (Morze Marzenia), mające około 400 km średnicy (współrzędne selenograficzne: dług.
+164° i szer. -35°). Ze zdjęć otrzymanych przy pomocy "Łun
nika-3" wynikało, że morze to zajmuje dużo większy obszar.
We wschodniej części Mare Somniorum znajdują się resztki
wału górskiego dużego krateru (około 220 km średnicy), który

W

leży

l

l
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został zatopiony przez lawę. Na dnie morza są również młodsze
kratery, ale mają dużo mniejsze rozmiary (do 30 km średnicy).
Uczeni amerykańscy dla Mare Somniorum proponują nazwę
Mare Excentricum (Morze Ekscentryczne), co bardzo dobrze
charakteryzuje jego wygląd.
Największy talasoid znajduje się w południowo-wschodniej
części odwrotnej strony Księżyca (współrzędne selenograficzne:
dług. -151° i szer. -36°), dla którego proponuje się nazwę
Mare Aridum (Morze Suche). Ma ono około 600 km średnicy
i wyjątkowo gładkie dno 2). Pośrodku morza leży szereg mniejszych kraterów i łukowatych wzniesień, tworzących pierścień
górski o średnicy około 250 km. Przy zachodnim brzegu morza
położone są dwa wielkie kratery, z których jeden ma około
200 km średnicy, a drugi około 100 km.
Następny talasoid leży około 600 km na północ od Mare Aridum (współrzędne selenograficzne: dług. -157° i szer. -3°).
Ma on około 460 km średnicy i dokładnie kolisty kształt. Proponuje się go nazwać na cześć S. P. Koroljewa (1906-1966),
wybitnego radzieckiego konstruktora rakiet. W środku talasoidu 2) znajduje się pierścieniowy system górski, wyższy na
wschodzie, a niższy na zachodzie. Ponadto na jego wyraźnie
nieckowatym dnie położone są liczne małe kratery, z których największy ma około 60 km średnicy. Przy wschodnim
brzegu talasoidu leżą trzy kratery, mające po około 50 km śred
nicy.
Na północ od talasoidu Koroljewa położone są dwa, ściśle
do siebie przylegające kratery (współrzędne selenograficzne:
dług: -153° i szer. +17°). Większy z nich ma około 170 km
średnicy, a mniejszy około 90 km. Dla większego krateru proponuje się nazwisko J. W. Kondmtiuka (1900-1942), także radzieckiego konstruktora rakiet. Kratery te należą do młodszych
formacji księżycowych, ponieważ leżą na innych, bardziej
zniszczonych kraterach. Jeszcze dalej na północ znajduje się
bardzo ciekawy podwójny krater (współrzędne selenograficzne:
dług. -160° i szer. +38°). Po prostu wewnątrz krateru o śred
nicy około 110 km leży krater o średnicy około 70 km. Jest
oczywiste, że większy krater powstał wcześniej niż mniejszy.
W przeciwnym bowiem przypadku mniejszy krater uległby cał
kowitemu zniszczeniu.
Na wschód od talasoidu Koroljewa znajduje się jeszcze jeden
olbrzymi talasoid (współrzędne selenograficzne: dług. -130°
i szer. 0°), dla którego proponuje się nazwisko rosyjskiego konstruktora rakiet N. J. Kibalczicza (1853-1881). Talasoid ten
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ma około 540 km średnicy, a na jego dnie leży mnóstwo małych
kraterów. Ponadto od środka talasaidu wybiegają dwa liniowe
łańcuszki kraterowe, z których jeden ma około 540 km długości,
a drugi około 520 km. Łańcuszki te składają się z wielkiej liczby
małych kraterów, ułożonych jeden obok drugiego na linii prostej. Trzeci liniowy łańcuszek kraterowy znajduje się
na północ od talasaidu Kibalczicza. Ma on aż 1100 km
długości i po drodze przecina
krater o średnicy około
145 km (współ>-zędne selenograficzne: dług. -128°
i szer. + 17°). Krater ten proponuje się nazwać na cześć
H. Lorentza (1853-1928),
znanego fizyka holenderskiego.
Ni daleko na wschód od
talasaidu Kibalczicza położo
na jest kotlina Mare Oriente
(Morze Wschodnie), jeden
z najciekawszych obiektów
na odwrotnej stronie Księ
życa (współrzędne selenograficzne: dług. -95° i szer.
-21 °). Kotlina ta była znana Rys. l. Położenie liniowych łańcusz
ków kraterowych, dolin i lańcucha
już z obserwacji ziemskich,
górskiego D'Alemberte Montes (Góry
ponieważ leży w pasie libraprzy kotlinie Mare
cyjnym. Jednak dokładnie D'Alemberta)
Anulatum (Morze Pierścieniowe)
kształt kotliny poznano dopiero na zdjęciach otrzymanych przez aparaty kosmiczne "Sonda-3" oraz "Lunar Orbiter-4" i od tego też czasu nosi nazwę Mare Anulatum (Morze Pierścieniowe). Morze to ma około 300 km średnicy, otoczone zaś jest dwoma pierścieniami górskimi 2). Zewnętrzny
pierścień mierzy około 1000 km średnicy, a nosi nazwę Carcliellera Montes (Góry Kordyliery). Wewnętrzny pierścień ma
około 650 km średnicy i nazywa się Rook Montes (Góry Skaliste). Od zewnętrznego pierścienia wybiegają promieniście we
wszystkich kierunkach szerokie doliny. Interesujące jest, że
doliny te oraz liniowe łańcuszki kraterowe są skierowane ku
środkowi kotliny Mare Anulatum.

\
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Pochodzenie kotliny Mare Anulatum najlepiej tłumaczy hipoteza meteorytowa. Liczne małe kratery w jej okolicy oraz liniowe łańcuszki kraterowe mogły powstać przez uderzenie bloków
skalnych, które zostały wyrzucone po upadku meteorytu lub
planetoidy na powierzchnię Księżyca. Natomiast doliny mogą
być pozostałością po zjawiskach tektonicznych, jakie niewątpli
wie towarzyszyły tej potężnej katastrofie kosmicznej.
Na północ od kotliny Mare Anulatum położony jest krater
o średnicy około 110 km (współrzędne selenograficzne: dług.
-115 o i szer. + 17°), któremu proponuje się dać nazwisko
astronoma rosyjskiego R. K. Szternberga (1865-1920). Od krateru tego wybiegają we wszystkich kierunkach jasne smugi, po-

N

w

s
Rys. 2. Schematyczna mapka odwrotnej strony

Księżyca:

Mare Moscoviense, B - Mare Somn!orum, C - Mare Ar!dum, D - Mare Anulatum, l - Lomonosow, 2 -Hale, 3 - Cioll<awsk!, 4 -Juliusz Verne, 5 - Gallle!,
6 - Koroljew, 7 - Kondratiuk, 8 - Poincare, 9 - Lorentz, 10 - Szternberg, 11 Kibalcz!cz.
A -

dobne do smug obserwowanych przy kraterach Kopernik i Tycho na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca. Dwie z tych smug
są dobrze widoczne także z powierzchni naszej planety i na tej
podstawie już na początku XX wieku astronomowie wyznaczyli
pozycję tego krateru.
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W okolicy południowego bieguna Księżyca znajduje się szereg olbrzymich kraterów, a największy z nich ma aż około
400 km średnicy (współrzędne selenograficzne: dług. + 132°
i szer. -69°). Krater ten jest bardzo podobny do kotliny Mare
Anulatum, ponieważ w jego wnętrzu leży pierściel'l górski
o średnicy około 200 km, od potężnego zaś wału górskiego wybiega kilka dolin. Dla krateru tego 1 ) proponuje się nazwisko
wielkiego fizyka i astronoma włoskiego Galileo GaLilei (15641642). Wprawdzie na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca jeden
z kraterów nosi już to nazwisko, ale ma on zaledwie 15 km
średnicy. Nazwę bowiem otrzymał w r. 1651, czyli 15 lat po
wydaniu przez inkwizycję wyroku na wielkiego uczonego.
Z tego właśnie powodu G. B. Rlccioli bał się przydzielić 9_alileuszowi okazalszego krateru.
Przy północnym biegunie Księżyca również leżą dwa wielkie, lecz dotąd nie nazwane jeszcze kratery. Jeden z nich ma
około 310 km średnicy, drugi zaś około 220 km. Ponadto występuje tu cały szereg mniejszych kraterów, z których jeden ma
nosić nazwisko znanego astronoma francuskiego J. H. Poincare
(1854-1912). Krater ten ma około 130 km średnicy i bardzo
nierówne dno (współrzędne selenograficzne: dług. + 171° i szer.
+53°). Przy jego północno-wschodnim wale znajduje się krater
o średnicy około 40 km.
Rozmiary i

położenie

"polskich" kraterów na odwrotnej stronie

Nazwa krateru
Skłodowska-Curie
Armiński

Smoluchowski
Graff
Sniadecki
Kowalski
Ceraski

l

Księżyca

Współrzędne selenograficzne 1 Srednica
(w km)
dług.
szer.

l

+102°
-171
-154
-153
-135
-124
-110

-23°
+16
-9
+10
- 7
-24
-14

90(?)
30
59
30
27
30
35

Na zakończenie warto także wspomnieć o kraterach na odwrotnej stronie Księżyca, dla których proponuje się nazwiska
wybitnych uczonych polskich. Kraterów tych jest siedem,
a mianowicie: Skłodowska-Curie, Armiński, Smoluchowski,
Graff, Śniadecki, Kowalski i Ceraski. Największy z nich ma
być krater Skłodowska-Curie, bo według pomiarów wykon~:-
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nych na zdjęciach "Łunnika-3" średnica jego mierzy około
90 km. Niestety, na zdjęciach otrzymanych przez sondy "Lunar
Orbiter" w miejscu tym nie ma tak dużego krateru, lecz znajdują się dwa małe kratery o średnicach około 50 i 40 km. (Bliż
sze dane o wszystkich "polskich" kraterach na odwrotnej stronie Księżyca podane są w tabeli).
1
}
2
)

Zdjęcie
Zdjęcie

podane na okładce wrześniowego numeru Uranii.
na okładce nin. zeszytu.

KRONIKA
Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od l kwietnia do 30 czerwca 1968 r.)

A. Satelity Ziemi.
Kosmos, ZSRR.
- satelity realizujące program badania przestrzeni kosmicznej wokół
Ziemi,
- w II kwartale 1968 r. umieszczono na orbitach 20 satelitów Kosmos oznaczonych kolejnymi numerami od 210 do 229.
Satelity Kosmos-212 (start 14 kwietnia) i Kosmos-213 (start 15 kwietnia) w dniu 15 kwietnia w czasie lotu orbitalnego połączyły się automatycznie. Lot obu połączonych satelitów trwał 3 godz. 50 min .• Po zakończeniu eksperymentu oraz przeprowadzeniu przez oba satelity badań
zostały one sprowadzone na Ziemię i lądowały kolejno w dniach 19 i 20
kwietnia. Parametry orbit:
Kosmos-212: perig. 210 km, apog. 239 km, okres obiegu 88,75 min.,
nachylenie orbity 51°,7;
Kosmos-213: perig. 205 km, apog. 291 km, okres obiegu 89,16 min.,
nachylenie orbity 51 °,4.
2. Kabina Apollo, USA.
- 4 kwietnia próbny lot orbitalny bez załogi, trwający 10 godzin,
wodowanie na O. Spokojnym.
3. Satelity telekomunikacyjne, USA.
13 czerwca umieszczono na orbicie synchronicznej na O. Spokojnym 8 satelitów.
- cel: utrzymywanie łączności między USA a Azją Wschodnią.
l.

B. Statki kosmiczne,
Łuna-14, ZSRR.
- 7 kwietnia o godz. 13 min. 09 czasu moskiewskiego wprowadzona
na trajektorię ku Księżycowi.
- 10 kwietnia weszła na orbitę wokół Księżyca.
l.

C. Inne doniesienia.
22 kwietnia podpisano międzynarodowy układ o ratowaniu kosmonautów. Układ ten uchwalony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w grudniu 1967 r.
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29 czerwca w Genewie zakończyły się obrady sesji podkomitetu prawnego Komitetu Kosmicznego ONZ. Tematem obrad sesji, której w zakończeniu przewodniczył E. Wyzner były zasady odpowiedzialności za
szkody wyrządzone wskutek działalności państw w przestrzeni kosmicznej. Delegacji polskiej przewodniczył prof. dr C. Berezowsld.
ALEKSANDER KUSNIER~
Czyżby

narodziny gwiazdy?

W r. 1967 astrofizycy amerykańscy E. E. B e ck l i n i G. N e u g eb a u er z Pasadeny dokonali sensacyjnego odkrycia. Podczas obserwacji mgławicy Oriona w dalekiej podczerwieni odkryli obiekt (mgła
wica o rozmiarach kilkudziesięciu sekund kątoWYch), który emituje silne
promieniowanie podczerwone. Fotometria źródła promieniowania przeprowadzona w obserwatorium na Mt Falomar wykazała, iż rozkład energii w widmie odkrytego obiektu odpowiada temperaturze 700~K (430°C).
Jest to więc najbardziej chłodny obiekt spoza systemu słonecznego, jaki
dotąd był znany astronomom. Jego "jasność" w zakresie fal o długości
16 500 A WYnosi 9,8m, natomiast w zakresie fal o długości 100 000 A aż
-1,2m. Oczywiście w świetle widzialnym jest on zupełnie niewidoczny
nawet przez największe teleskopy świata.
Odkrycie powyższe wydaje się wskazywać, że obserwujemy bardzo
wczesne stadium narodzin gwiazdy. W ciągu jakich 2d lat odkryta "mgła
wica podczerwona" powinna się skondensować i stać się już normalną
gwiazdą. A zatem odkrycie astrofizyków amerykańskich pozwoli w najbliższych latach sprawdzić, czy dotychczasowe poglądy na tworzenie się
gwiazd były słuszne. Obecnie przypuszcza się, iż odkryty obiekt jest oblakiem gazowo-pyloWYm przed kondensacją, a "świeci" całkowicie na koszt
grawitacyjnej energii kondensacji. Gdy jednak temperatura w jego środku
osiągnie okolo 10 milionów stopni, wówczas włączą się reakcje termojądrowe i odkryta "mgławica podczerwona" stanie się gwiazdą ciągu
głównego.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Rotacja Merkurego
Podczas XIII Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze w sierpniu 1967 roku francuski astronom A. D o II f u s podal do
wiadomości wynik najnowszych pomiarów okresu obrotu Merkurego. Na
podstawie bardzo wielu fotografii planety wykonanych 24 calowym refraktorem w Obserwatorium na Pic du Midi oraz 33-calowym refraktorem w Obserwatorium w Meudon kolo Paryża A. D o 11 f u s oraz H. C am i c h e l znaleźli dla okresu rotacji Merkurego wartość 58,646 dni, której dokladn,ość jest równa ± 0.01 dnia. Dotychczasowe badania radiolokacyjne dawały wynik 59±5 dni, a z jeszcze wcześniejszych obserwacji
optycznych wnioskowano, źe okres obrotu Merkurego jest równy okresowi jego obiegu wokół Słońca czyli 87,969 dni (patrz np. Urania,
tom XXXVII, 1966 r., nr 9, str. 264). Warto podkreślić, że najnowsza wartość okresu obrotu Merkurego jest równa dokladnie dwóm trzecim okresu
jego obiegu

wokół Słońca ( 87,969 X ~ =

58,646 ).

(Wg Sky and Telescope, 1968 Vol. 35, no. l)
KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI
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Mars obok Księżyca jest drugim ciałem systemu planetarnego Słońca,
które astronomowie pilnie obserwują przez lunety już od początków
XVII wieku. Wkrótce bowiem zauważono znaczne podobieństwo zjawisk
tam obserwowanych i zjawisk zachodzących na naszej planecie. Szczególnie duże zainteresowanie Marsem nastąpiło w r . 1877, kiedy to astronom włoski G. V. S c h i a p ar e 11 i odkrył na jego powierzchni słynne
kanały. Wysunięto wówczas hipotezę, iż na Marsie możliwe jest życie,
a kanały są dziełem istot rozumnych.
W r. 1965 przy pomocy "Marinera-4" otrzymano doskonale zdjęcia powierzchni Marsa, na których odkryto 7 kraterów. Dz1ęki tym zdjęciom
o czerwonej planecie posiadamy dziś więcej wiadomości niż o innych planetach systemu słonecznego. Wprawdzie obejmują one zaledwie 10fo powierzchni Marsa, to jednak na ich podstawie można było stwierdzić,
że krajobraz marsjański jest bardzo podobny do krajobrazu księżyco
wego. Ponadto zdjęcia "Marinera-4" dostarczyły wiele cennego materiału
o morfologii i o strukturze powierzchni Marsa. W ten sposób narodziła siQ nowa dyscyplina wiedzy areologia, będąca odpowiednikiem
geologii.
Niedawno znany planetolog radziecki J u r i j A. C h o d a k z Moskwy
pokusił się nawet o odtworzenie minionej historii Marsa, rozróżniając
6 podstawowych okresów w jej rozwoju:
1. Okres najstarszy, w którym formowały się najstarsze utwory w postaci górskich grzbietów i wgłębień. Formacje takie znajdują się w okolicy krainy Trivium Charontis (zachodni brzeg Amazonis), w okolicy
Zephyrii (kraina leżąca na północ od morza Cimmerium) i na pustyni
Phaethontis.

2. Okres Erytrejski (wczesnomorski), w którym formowały się utwory
formacje. W tym właśnie okresie
w wyniku dyferencyjnych ruchów
grubych bloków skorupy planety.
3. Okres Adriatycki (późnomorski) , w którym wykształciły się wielkie
formacje pierścieniowe o średnicy dochodzącej do 5000 km. Przykładem
może być morze Tyrrhenum, cieśnina Yaonis i morze Amphitrites, tworzące taki właśnie pierścień dokola reliktu starszego, jakim niewątpliwie
jest masyw Hellas.
4. Okres Atlantycki, w którym formowały się mniejsze utwory pierścieniowe o średnicy dochodzącej do 200 km. Formacja taka znajduje się
w miejscu styku morza Sirenum z morzem Cimmerium (zachodnia część
krainy Atlantis).
5. Okres kraterowy, w którym formowały się kratery położone zarówno
na najstarszych utworach, jak również na młodszych formacjach. Czasami utwory kraterowe znajdują się też na starszych i większych kraterach, chociaż nie tak licznie jak na Księżycu.
6. Okres najmlodszy, w którym formowały się utwory najmłodsze
(pasma górskie, doliny, małe kratery i szczeliny), nalożone na formacje
dawnych epok. Oczywiście okres ten obejmuje także teraźniejsze dzieje
powierzchni planety.
Odkrycie na powierzchni Marsa utworów kraterowych było dla więk
szości astronomów dużą niespodzianką. Na zdjęciach "Marinera-4" widoczne są tylko większe kratery (średnica od 5 do 120 km), ponieważ
drugorzędne, nałożone na najstarsze
utworzył się "pas mórz" , co nastąpiło
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mme]sze żostały zniszczone przez erozję planety. Po prostu popiół wulkaniczny i pyl z pustyń przenoszony z miejsca na miejsce zasypał małe
kratery i szczeliny, a także wygładził wały górskie dużych kraterów.
Z tego właśnie powodu powierzchnia Marsa jest bardziej "gładka " aniżeli powierzchnia Księżyca.
Obecnie wśród astronomów i innych uczonych zajmujących' się planetologią toczy się ożywiona dyskusja na temat pochodzenia kraterów marsjańskich. Niektórzy bowiem (R. B. B a l d w i n, W. A. Bron s z t e n
i inni) uważają, że kratery na Marsie powstały w wyniku upadku meteorytów. Inni natomiast (G. N. Kat t er f e l d i inm) są znów przekonani o wulkanicznym pochodzeniu kraterów marsjanskich, które mają
przedstawiać kaldery wulkaniczne.
(Opracowano na podstawie pracy J. A. Chodaka pt. Uspiechy planetologii - geologii planetnich tiel ("Geochimija, mineralogija, petrografija",
Moskwa, 1968).
STANISŁAW

R . BRZOSTKIEWICZ

Oczyszczenie marinerowych obrazów Marsa
W swoim czasie (Urania 11/65 i 3/66) referowałem pokrótce pierwsze
wyniki lotu amerykańskiego aparatu kosmicznego Mariner-4 (Żeglarz-4),
który w lipcu 1965 r. przeleciał w pobliżu planety Mars i przekazał stamtąd na Ziemię rewelacyjne obrazy jej powierzchni. Obecnie pragnąłbym
dodać do tego tematu jeszcze kilka nowych informacji.
W 1967 r. uczeni amerykańscy ponownie opracowali uzyskany z aparatu material obserwacyjny oczyszczając go na drodze elektronowej
z przypadkowych zakłóceń, co niezwykle polepszyło jakośG uzyskanych
obrazów powierzchni planety. Stało się dzięki temu możliwe wyraźne
rozróżnienie około 300 kraterów na powierzchni Marsa, a prawdopodobne
jeszcze 300. (W czasie pierwszego opracowania rozróżniono ich 100). Powierzchnia Marsa jest więc prawdopodobnie równie gęsto pokryta kraterami jak powierzchnia Księżyca, a ogólną liczbę kraterów o średnicach
większych od 3 km można na niej ocenić na 30 000 do 60 000. (Przekazane
z Marinera-4 obrazy ukazały bowiem około l 0/o powierzchni planety).
W wyniku opracowań badań przeprowadzonych wtedy, gdy Mariner-4
wlatywał poza Marsa i wyłaniał się z poza niego (wysyłane z aparatu
fale radiowe przenikały wtedy przez atmosferę planety) oceniono, że
ciśnienie atmosfery przy powierzchni Marsa równe jest prawdopodobnie
tylko 4 do 6 milibarów, a nie 10 do 20 jak to dotychczas uważano.
ANDRZEJ MARKS

Cząstki

ferromagnetyczne w gruncie

Księżyca

różnorodnych zadań jakie wypełniał aparat kosmiczny
należało także wykrywanie cząstek ferromagnetycznych w wierzchniej warstwie gruntu Księżyca. W tym celu do
jednej z podpór aparatu przymocowano dwa pręty o rozmiarach 5 X 1,27 X
X0,32 cm, z których jeden był nie namagnesowany, a drugi był magnesem wytwarzającym pole o natężeniu od 440 do 680 gausów. Jak wiadomo
w czasie lądowania na zboczu pochylości aparat obsunął się o około l m
przy czym jedna z jego podpór wyryła w gruncie Księżyca bruzdę o głę
bokości około 10 cm. Gdy po lądowaniu zaczęła dzial'ać kamera obserwa-

Do licznych i

Surveyor-V (Mierniczy V)
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cyjna aparatu stwierdzono, że namagnesowany pręt pokryty jest ciemnym pyłem o nie dającej się rozróżnić wielkości ziaren (czyli mniejszej
niż l mm). Równocześnie pręt niemagnetyczny pozostal praktycznie
czysty.
Dla wyjaśnienia tego zjawiska wykonane zostały doświadczenia w próż
niowej (10-11 mm Hg) komorze laboratoryjnej na Ziemi, w której umieszczano proszek bazaltowy o wielkości ziaren od 0,037 do 0,050 mm i od
0,050 do 0,150 mm, do którego dodawano od O do 20 9 /o proszku żelaznego
o wielkości ziaren od 0,010 do 0,015 mm.
W wyniku tych doświadczeń wysunięto dwie hipotezy:
l) W gruncie Księżyca obecne jest żelazo w postaci: magnetytu, żelazo
niklu meteorowego, żelaznego "żużlu" meteorowego, czystego żelaza.
(Oczywiście substancje te mogą występować łącznie lub tylko któreś
z nich).
2) W gruncie Księżyca występuje tylko bazalt w postaci rozdrobnionej
(o wielkości ziaren od 0,03 do 0,050 mm) bez dodatku żelaza.
ANDRZEJ MARKS

Cząstki

meteorytowe w

pobliżu Księżyca

Przy pomocy radzieckiej sondy księżycowej "Luna-lO" dokonano obserwacji cząstek meteorytowym w pobliżu Księżyca, mających masę większą
od 7 · 10-8 g. Pomiary wykonane zostały w czasie 11 godzin i 45 minut
(od 3 kwietnia do 12 maja 1966 r.), w którym zarejestrowano 198 cząstek
meteorytowych (l cząstka meteorytowa na 200 sekund). Wynik ten jest
nieco zaskakujący, ponieważ gęstość cząstek meteorytowych w przestrzeni
międzyplanetarnej i w okolicy Ziemi jest dużo mniejsza (w przestrzeni
międzyplanetarnej zarejestrowano dwa razy mniej cząstek meteorytowych niż w pobliżu Księżyca). Większa gęstość cząstek meteorytowych
w okolicy Księżyca nie jest przypadkowa, lecz ma wyraźnie lokalny
charakter.
Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego zjawiska jest przypuszczenie, że źródłem cząstek meteorytowych jest sam Księżyc. Przy
upadku bowiem meteorytów na jego powierzchnię dochodzi do wybuchów, podczas których zostają odrzucone cząstki materii księżycowej.
Masa odrzuconych cząstek jest dużo większa od masy spadających na
Księżyc meteorytów, a ich szybkość mieści się w granicach od l do
3 km/s. Część odrzuconych cząstek wraca na powierzchnię Księżyca, część
jednak pokonuje jego silę przyciągania i na zawsze odlatuje do przestrzeni międzyplanetarnej. Pod wpływem jednak wzajemnego oddziały
wania pola grawitacyjnego Ziemi i Księżyca mogą one przez pewien
czas obiegać dokola globu księżycowego.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Nowe dane z Lunar Orbiterów
Na podstawie analizy obrazów przekazanych z amerykańskich sztucznych satelitów Księżyca typu Lunar Orbiter (Oblatywacz Księżyca) sklasyfikowano następujące trzy rodzaje rzeźby powierzchni Księżyca: równą,
z małymi nierównościami (nachylenie zboczy mniejsze niż 10°), nierówną
(nachylenie zboczy większe niż 10°). Większość obszarów równych znaj-
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duje się oczyw1sc1e na morzach. Powierzchnia dwóch pierwszych typów
rejonów pokryta jest wielką liczbą małych kraterów o średnicach nie
większych na ogół niż 50 m. Z kraterów tych 87~/o w rejonie lądowania
aparatu kosmicznego Surveyor-I (Mierniczy l) ma zbocza nachylone mniej
niż o 20°. Kratery małe nałożone są na większe, mające małą głębokość
i lagodnie nachylone zbocza. Powierzchnia obszarów nierównych pokryta
jest kraterami słabiej(!). Na obszarach tych występują za to wąskie, prawie równolegle szramy, odlegle od siebie o 3 do 10 m. Na niektórych zboczach - zwłaszcza w rejonie brzegoWYm mórz - występują tarasy o szerokości 200-400 m. Liczba kraterów na tarasach jest 3-4 razy mniejsza
niż na terenach równinnych, przy czym brak kraterów większych . Odkryto też mlode kratery, wokól których i na ich dnach widoczne są szramy, o rozmiarach zależnych od wielkości krateru. W odległości większej
niż średnica krateru przechodzą one w jasne smugi. Wiele malych kraterów ma kształt elipsoidalny z dłuższą osią zwróconą w kierunku wyznaczonym przez smugi.
ANDRZEJ MARKS

Jak

się będzie badać

mineralne próbki z

Księżyca

Dostarczone przez selenonautów z Księżyca na Ziemię próbki mineralne badane będą pod względem opisowej mineralogii i petrografii w 19
laboratoriach, krystalografii (7), analizy rentgenaspektroskopowej (3),
efektów radiacyjnych (1), udarowych oddziaływań na grunt Księżyca (5),
alfa autoradiografii (1), pewnych innych badań (4). Chemiczne i izotopowe badania obejmować będą wyznaczanie głównych substancji chemicznych (7 laboratoriów), aktywację neutronową (13), spektrometrię masową (14), badania rzadkich gazów (8), badania naturalnej i kosmogennej
radioaktywności (9), lekkie trwale izotopy (5). Fizyczne badania dotyczyć
będą magnetyzmu (7 laboratoriów), właściwości termicznych ('i) , mechanicznych (4), elektrycznych (5), elektromagnetycznych (2). Biochemiczne
badania zostaną wykonane w 14 laboratoriach.
ANDRZEJ MARKS

Albedo "kamieni"

księżycowych

Na podstawie analizy obrazów przekazanych z aparatów kosmicznych
średnie albedo powierzchni Księżyca określono na 7,3°/o, "kamieni'' księ
życowych na 17-20°/o, a gruntu wyrzuconego podporami lądujących apa-

ratów tylko na 5°/o.
ANDRZEJ MARKS

Natura liniowych formacji na powierzchni

Księż)'ca

Jak wiadomo z aparatów kosmicznych odkryto na powierzchni Księ
niewielkie formacje liniowe zorientowane głównie w kierunkach
NW-SE i NE-SW. (Często pokrywają się one z liniowymi formacjami
dużych rozmiarów). Niedawno wysunięto hipotezę , że powstały one w wyniku zjawisk pływowych wywoływanych w globie Księżyca przez przyciąganie Ziemi.

życa

ANDRZEJ MARKS
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Możliwość występowania złóż

chromu i

żelaza

na

Księżycu

Niektórzy selenolodzy mniemają, że w wyniku procesów segregacji
magnetycznej mogły powstać na powierzchni Księżyca złoża chromu
i żelaza.
ANDRZEJ MARKS

Wyniki badań "Pegazów"
W dniach 16. II., 27. V. i 30. VII. 65 uczeni amerykańscy wysłali trzy
sztuczne ~atelity Ziemi typu "Pegaz" wyposażone w cienkie płyty glinowe o powierzchni 185,8 m 2 każda przeznaczone do rejestracj1 uderzeń
meteorytów. Urządzenia każdego z tych satelitów działały przez około
12 miesięcy . Zarejestrowano w tym czasie 1302 przebicia płyt o grubości
0,4 mm, 526 przebić płyt o grubości 0,2 mm i 2221 przebić płyt o grubości 0,04 mm.
ANDRZEJ MARKS

Kamery obserwacyjne Nimbusa-l
Jak wiadomo amerykański meteorologiczny sztuczny satelita Ziemi
Nimbus-l (Chmura l) wykonuje obserwacje nie tylko w dzień, ale
i w nocy. W tym celu umieszczono na nim podczerwony radiometr mający zdolność rozdzielczą około 8000 m w środku obrazu. Ma on masę
zaledwie 5,4 kg. Do obserwacji dziennych służą dwie radioleleautograficzne kamery obserwacyjne zdolne do wykonania 1300 obserwacji w czasie dnia i odzn a czające się zdolnością rozdzielczą 800 m w środku obrazu.
Każda z nich ma masę 9,5 kg. Oprócz nich na satelicie umieszczono jeszcze jedną dzienną kamerę o zdolności rozdzielczej około 3200 m. Ma ona
masę 13,6 kg. Obrazy z tych kamer odbierane są w 150 stacjach w 26 krajach. Jedna z nich znajduje się w Polsce i została wyekwipowana przez
polskich naukowców). Obiektywy kamer nieprzerwanie zwrócone są ku
Ziemi dzięki systemowi rakietowych dysz sterowniczych i trzech kół zamachowych, których działanie jest sterowane przez dwa podczerwone
czujniki odnajdujące ziemski horyzont.
ANDRZEJ MARKS

N owe

poglądy

na rozmiary ziemskiej magnetosfery

Według ostatnich pomiarów wykonywanych z aparatów kosmicznych
się, że po dziennej stronie naszej planety magnetosfera sięga do
odległości 64 tys. km, a po nocnej do odległości 5,6 mln km. (Dotychczas
przyjmowano, że po nocnej stronie zasięg jej jest równy od 380 tys. km
do 150 mln km). Z obecnych ocen wynika, że w rejonie orbity Księżyca
ziemska magnetosfera ma średnicę 260 tys. km.

ocenia

ANDRZEJ MARKS

Dwumetrowe teleskopy na Hawajach i w Bułgarii
W r. 1968 ma być ukończona budowa teleskopu o średnicy 210 cm
dla obserwatorium na Hawajach. W ten sposób wypełniona zostanie luka
między obserwatoriami w Kalifornii a obserwatoriami w Australii, co
pozwoli na obserwację ciał systemu słonecznego przez wielkie teleskopy
niemal przez całą dobę. Ma to duże znaczenie dla dokładniejszego poznania powierzchni planet, zwłaszcza zaś powierzchni Marsa.

l
r
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Drugi dwumetrowy teleskop zostanie uruchomiony gdzieś w latach
1970-1971 w Bułgarii. Teleskop ten ma być wykonany przez słynną firmę
Carl Zeiss w Jenie, która niedawno ukończyła dwa podobne narzędzia
(dla obserwatorium w Baku i dla obserwatorium w Ondrzejowie). Będzie
on głównym instrumentem nowopowstającego obserwatorium, zlokalizowanego około 40 km na południowy wschód od Sofii.
A kiedy dwumetrowy teleskop otrzymają polscy astronomowie?
STANISŁAW

BRZOSTKIEWICZ

KRONIKA PTMA
Z

życia Oddziału

w Gliwicach

Redakcja "Uranii". Warszawa, Aleje Ujazdowskie 4
W załączeniu przesyłam zdjęcie posiadanego przez Oddział Gliwicki
PTMA refraktora oraz komentarz na temat ostatniej działalno ś ci naszego
Oddziału. Prosimy o opublikowanie na ten temat artykułu jak również
zdjęcia.

Gliwice, dnia 7. 09. 1968 r.

Z

poważaniem

N. Glatki
Oddział PTMA Gliwice od szeregu lat mial swoją ostoję w budynku
Biura Projektów P. W. Gliwice przy ul. Marcina Strzody 2. W biurze
tym na sali konferencyjnej odbywały się zebrania Zarządu, a szafy ze
zbiorami bibliotecznymi stały na korytarzu. Poza tym - nie mieliśmy
po prostu własnego kąta.
Czyniono starania o uzyskanie własnego lokalu, ale wszelkie wysiłki
ze strony Zarządu Głównego kończyły się wynikami negatywnymi. Dopiero rok 1968 można zapisać jako osiągnięcie w tym zakres ·e, uzyskaliśmy bowiem dzięki dyrektorowi Biura Projektów
P. W. Gliwice zezwolenie
na adaptację jednego pokoju w budynku należącym
do Biura.
Pokój ten mieści się
w budynku przy ul. Wybrzeża Armii Czerwonej 4
na pierwszym piętrze jest to pokój skromny ale
stanowi dla nas lokal wła
sny. Urządziliśmy go tak,
jak dotychczasowy inwentarz naszego Oddziału na
to pozwolił.
Już od pierwszych chwil
uruchomienia siedziby Oddziału

dało

się

zauważyć

zainteresowania miłośników astronomii,
a
szczególnie
członków
SKA, naszą placówką.

zwiększenie
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Oddział nasz posiadał dotychczas na swym inwentarzu instrument astronomiczny - refraktor f-my Busch o ogniskowej 78 cm. Przyrząd ten nie
mógł być jednak należycie wykorzystany, gdyż nie mieliśmy montażu
paralaktycznego. Szukaliśmy sposobu zdobycia takiego montażu przez szereg lat. Wreszcie zrodziła się myśl, aby wykonać poszczególne części
i zmontowanie całości wykonać we własnym zakresie. Po uzgodnieniu
z Zarządem Głównym sposobu pokrycia kosztów zaczęliśmy projekt
realizować. Otrzymaliśmy z Zarządu Głównego dotację na pokrycie części wydatków, a resztę uzyskaliśmy ze sprzedaży materiałów optycznych
znajdujących się dotychczas w magazynie naszego Oddziału. Dokumentację techniczną roboczą wykonał jeden z członków Oddziału, kol. G łatki,
i całość po wykonaniu warsztatowym zestawiliśmy własnymi siłami.
Tak to doszło do własnego montażu paralaktycznego, którego waga wynosi 10,2 kg, wygląda bardzo estetycznie, a co najważniejsze - pracuje
się nim bardzo dobrze.

l
l

Walny Zjazd Delegatów PTMA w Kaliszu
Uchwałą Zarządu Głównego PTMA z dnia 4 maja 1968 r. tegoroczny
Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołany został na dzień 22 września. Na
miejsce Zjazdu obrano Kalisz - miasto, w którym przed 350 laty po raz
pierwszy w Polsce zastosowano lunetę do obserwacji astronomicznych.
Zjazd poprzedziło zorganizowane staraniem Władz Miejskich oraz miejscowej grupy miłośników astronomii Sympozjum Astronomiczne.
Sympozjum odbyło się w dniu 21 września w sali recepcyjnej Ratusza
Kaliskiego z udziałem zaproszonych przedstawicieli miejscowego społeczeństwa i miłośników astronomii. Obrady zaszczycili przedstawiciele
Władz
mgr C i c h o ck i (KM PZPR), przcwodmczący MRN
mgr F r a n c i s z e k K o p c z y ń s ki, z-ca przewodniczącego MRN
p. Woź n i ak, członek Prezydium inż. B roni s l a w B o o s, kierownik Wydziału Kultury mgr Rys z ar d D z b a n u s z e k, kierownik
i z-ca kierownika Kaliskiego Domu Kultury p. E u g e n i u s z P i etrzy k o w ski i p. S o c h a oraz główny inicjator Sympozjum i Zjazdu
w Kaliszu -kierownik Dostrzegalni Kaliskiego Domu Kultury, inż. Jan u s z Kazi m i c r o w ski. Prasę reprezentował redaktqr M ar c in i ak z "Głosu Wielkopolski".
Po krótkich przemówieniach powitalnych członka Prezydium MRN
w Kaliszu inż. B r o n i sław a B o o s a, prezesa Zarządu Głównego
PTMA dra J ó z e f a S a l a b u n a oraz prezesa Zarządu Oddziału
PTMA w Poznaniu prof. dra Bohdana Kiełczewskiego rozpoczęto właściwe obrady, na które złożyły się cztery referaty, związane
z 350 rocznicą pierwszych obserwacji w Kaliszu, z aktualnymi zagadnieniami astronomii oraz z możliwościami dokonywania naukowych obserwacji przez miłośników astronomii.
Pierwszy referat pt. "Z dziejów obserwacji astronomicznych w Polsce
w XVII wieku" wygłosił Prof. dr E u g e n i u s z Ryb k a (Kraków). Prelegent omówił stan astronomii w Polsce w XVII wieku na tle ogólnego
rozwoju astronomii siedemnastowiecznej po wynalezieniu lunety, w szczególności zasługi jednego z czołowych astronomów europejskich, gdań
szczanina Jana Heweliusza. Omawiając historię obserwacji w Kaliszu
zwrócił uwagę, że były to nie tylko P,ierwsze w Polsce obserwacje
Słońca za pomocą lunet, ale również a raczej przede wszystkim pierwsze na świecie obserwacje z zastosowaniem montażu paralaktycz-
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nego. Prof. Rybka przypomniał również, że w tym czasie na terenie Polski działał (w Żaganiu) jeden z największych astronomów świata Jan Kepler.
Następne trzy referaty dotyczyły Słońca, którego obserwacje w Kaliszu zainicjował przybyły z Belgii w r. 1613 Karol Małapert (Maupertuis).
Prof. dr Ja n M er g e n t a l er (Wrocław) w referacie "Dzisiejszy stan
wiedzy o Słońcu" omówił nowsze problemy heliofizyki, a więc transport
energii z wnętrza Słońca, który w zewnętrznych warstwach odbywa się
przez konwekcję i ujawnia w postaci granulacji. Wspomniał o roli rozbłysków protonowych słonecznych dla zjawisk na Ziemi i o międzyna
rodowej służbie dla ich obserwacji, zwrócił uwagę na dotychczasowe
wyniki obserwacji obecnego cyklu aktywności Słońca, mówiąc o tym że
cykl jest dość niski, oraz na wpływ hamujący i sprzyjający rozwojowi
życia na Ziemi w ciągu ostatnich około 3 miliardów lat.
Referat W a cła w a S z y m a ń s ki e g o (Dąbrowa Górnicza) da się
streścić w kilku słowach stanowiących jego tytuł: "Z doświadczeń miło
śniczych obserwacji astronomicznych Sło11ca w Polsce". Omówił w nim
osiągnięcia i wyniki polskich miłośników astronomii w dziedzinie obserwacji plam i pochodni słonecznych, trudności w zorganizowaniu systematycznych obserwacji w ciągu szeregu lat (prelegent prowadzi obserwacje od 17 lat), często wymagających skomplikowanej koordynacji
z pracą zawodową. P. Wacław Szymański zwrócił uwagę, że zagadnienie to nie jest wyłącznie astronomicznym, że obserwacje aktywności
Słońca mają zastosowania np. przy badaniu okresów nasilenia choroby
Heine-Medina.
Ostatni referat wygłosił dr J ó z e f S a ł a b u n na temat "Obserwacje
Słońca w Planetarium". Początkowo obserwacje te ograniczały się do
ekranowych i fotograficznych przy pomocy refraktora o średnicy 300 mm
i ogniskowej 4500 mm. Ostatnio zainstalowano w Planetarium celostat
typu "Jentsch" z filtrem polaryzacyjnym, z układem pryzmatÓ\'Ir, pozwalającym na obserwacje nie tylko plam słonecznych, ale i protuberancji
i widma fraunhoferowskiego. Celostat ten, dzięki pomyslm.vej konstrukcji, nadaje się do obserwacji dowolnych obrazów nieba. Posiada dwa
mechanizmy zegarowe (wg czasu średniego słonecznego i gwiazdowego).
Układ soczewkowy w połączeniu z celostatem pozwala otrzymać obrazy
w świetle optycznym, a to na ekranie i na kliszy. Przy użyciu zwierciadeł wklęsłych i spektrografu kwarcowego będzie można badać Słońce
w ultrafiolecie. Planetarium prowadzi systematyczne i ciągłe obserwacje
usłonecznienia i nasłonecznienia przy pomocy aparatury, a to: heliografu, solarymetru, solarygrafu, dyfuzografu i albedografu. Obserwacje
są opracowywane na bieżąco i opublikowane będą w rocznikach własnych
a także ogłaszane w różnych pismach naukowych.
Dla tych, którzy nie mogli wziąć udział w Sympozjum (które odbyło
się w godzinach przedpołudniowych), a przede wszystkim dla młodzieży
szkolnej, zorganizowano prelekcje w szkołach i klubach na terenie Kalisza. Dotyczyły one różnych zagadnień astronomicznych, jak to widać
z tytułów: "Wszechświat a człowiek" (P. Flin), "Wszechświat w oczach
współczesnego człowieka" (M. Mazur), "Dawne i współczesne wyobrażenia o budowie Wszechświata" (J. Salabun), "świat gwiazd i ewolucja
gwiazd" (S. Krawczyk), "Ciekawsze zjawiska astronomiczne" (R. Janiczek), "Dziwne gwiazdy" (E. Szeligiewicz), "Materia meteorytowa w naszym układzie słonecznym" (H. Chrupała), "Astronomia w służbie czło
wieka" (P. Rybka), "Astronomia w służbie chronologii" (L. Zajdler),
"0 nowych obserwacjach astronomicznych przeprowadzonych w Polsce"
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(J. Dziadosz), "Elektroniczne maszyny matematyczne - współczesne narzędzia astronomiczne" (K. Ziołkowski).
Na dzień 22 września przewidziana była jeszcze jedna atrakcja, która
stanowiłaby piękną oprawę dla Zjazdu miłośników astronomii właśnie
w Kaliszu, w którym 350 lat temu rozpoczęto obserwacje Słońca. czę
ściowe zaćmienie Słońca. Niestety, pochmurna pogoda i rzęsisty deszcz
spowodowały, że zjawisko to przebiegło nie zauważone.
Walny Zjazd rozpoczął obrady w dniu 22 września o godzinie 10.30
w obecności 68 delegatów na ogólną liczbę 108 wybranych przez poszczególne Oddziały. Zjazd, zgodnie ze Statutem, był więc prawomocny
do powzięcia uchwał w pierwszym terminie.
Zebraniu przewodniczył wybrany przez aklamację Prof. dr Eugeniusz
Rybka. Przy stole prezydialnym zasiedli ponadto Prof. inż. Leonard Weber, Prof. dr Bohdan Kielczewski oraz prezes ustępującego Zarządu dr Józef Sałabun.
Obrady przebiegały
o godz. 14.40). Złożyły

niezwykle sprawnie i szybko (zakończenie
się na to z jednej strony talent Przewodniczącego, długoletniego Członka naszego Towarzystwa Prof. dra E. Rybki,
z drugiej strony niezwykły takt biorących udział w dyskusji, którzy nawet w przypadkach kontrowersji potrafili powstrzymać się od ostrzejszych sformułowań. Do sprawnego przebiegu obrad przyczyniło się niewątpliwie i wzorowe przygotowanie Zjazdu przez Biuro Zarządu Głów
nego, a w szczególności wczesne rozesłanie do Oddziałów sprawozdania
z działalności Towarzystwa w okresie od listopada 1966 r. do sierpnia
1968 r. Nie było ono więc odczytywane, Prezes Salabun ograniczył się
do dość obszernego omówienia zasadniczych punktów z niezbędnymi komentarzami.
Na zakończenie sprawozdania Prezes w imieniu Zarządu Głównego
wręczył dyplomy uznania następującym Członkom Towarzystwa:
Leon Aleksandrowicz - sekretarz Oddz. PTMA w Nowym Sączu
St. R. Brzostkiewicz - czł. Oddz. PTMA w Dąbrowie G., współpracow
nik "Uranii"
Inż. Konstanty Czetyrbok kier. sekcji instrument. Oddz. PTMA
w Warszawie
Janusz Dziadosz- sekretarz Zarz. Oddz. PTMA w Krakowie
Inż. Władysław Gisman prezes Oddz. PTMA Gliwice
Aleksander Gonia - kier. punktu obserwacyjnego PTMA w Poznaniu
Inż. Piotr Janicki prezes Oddz. PTMA w Radomiu
Cezary Janiszewski - prezes Oddz. PTMA w Katowicach
Inż. Janusz Kazimierowski kier. Dostrzegalni Astronom. w Kaliszu
Zygmunt Kędzierski - skarbnik Zarz. Oddz. PTMA w Toruniu
Inż. Eugeniusz Maciejewski prezes Oddz. PTMA Gdańsk
Mgr Tatiana Markiewicz - Prezes Oddz. PTMA w Białymstoku
Mgr Władysław Michałunio - kier. Stacji Astronom. PTMA we Fromborku
Mgr Stanisław Mikulski - prezes Oddz. PTMA w Nowym Sączu
Mgr Alfred Neumann - prezes Oddz. PTMA Jelenia Góra
Adam Rolecki - wiceprezes Oddz. PTMA w Opolu
Mgr Wit Rosa - członek Zarz. Oddz. PTMA w Poznaniu
Andrzej Słowik - członek Gl. Komisji Naukowej PTMA
Inż. Aleksander Szafkowski wiceprezes Oddz. PTMA we Wrocławiu
Wacław Szymański prezes Oddz. PTMA w Dąbrowie Górniczej
Jan Winiarski - wiceprezes Oddz. PTMA w Krośnie n/W.
Henryk Witkowski - sekretarz Zarz. Oddz. PTMA w Toruniu

1

l

URAN! A

329

Spośród spraw omawianych w czasie dyskusji nad sprawozdaniem
ustępującego Zarządu na szczególną uwagę zasługuje sprawa spadku
liczby członków, która wywołała niepokój wśród delegatów. Sprawozdanie wykazuje bowiem 3224 członków na dzień 31. XII. 1966 r., 2925 na dzień 31. XII. 1967 r. i tylko 2088 członków na dzień 30. VI. 1968 r.
Na interpelację kilku delegatów Prezes wyjaśnił, że nagły spadek jest

f

wynikiem przeprowadzonej ostatnio weryfikacji ewidencji, z której skreślono tych członków, którzy nie wpłacali składek przez okres dwóch
ostatnich lat. Spadek uwidocznionej liczby członków ma miejsce prawie
we wszystkich Oddziałach. Efektywny wzrost liczby członków nastąpił
natomiast w Toruniu. Jeden z Oddziałów - w Białej Podlaskiej - został nawet zlikwidowany na wniosek jego Zarządu z powodu trudności
w pracy organizacyjnej.
Dłuższą, ożywioną dyskusję wywołała sprawa obrotowej mapki nieba
pomysłu prof. inż. Leonarda Webera z Wrocławia. Brali w niej udział
przede wszystkim delegaci z Wrocławia z zasiadającym przy stole prezydialnym Projektantem. Sprawa ta, mimo pozytywnych opinii Głównej
Rady Naukowej PTMA, przeciąga się od kilku lat, wywołując zniechę
cenie zabiegających o jej zrealizowanie, gdyż na przeszko<l.zie wydają się
stawać przyczyny błahe. Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Głównego
sprawę wydania tej mapki wstrzymują rzeczywiście drobne uchybienia
w dokumentacji technicznej, ale przed ich usunięciem nie można przystąpić do umowy z Wydawcą, ponieważ koszt wydania jest rzędu
70 000 zl.
Przy okazji warto zaznaczyć-, że mimo ogłoszenia subskrypcji dotąd
wpłynęło zaledwie 165 zgłoszeń. Mapką tą na skutek ogłoszenia zainteresowano się nawet zagranicą.
Czytelników "Uranii", a w szczególności członków Towarzystwa z Oddziału w Częstochowie, zainteresuje zapewne wiadomość podana przez
prezesa Zarządu tego Oddziału, że w październiku br. nastąpi otwarcie
w Częstochowie Obserwatorium Astronomicznego, na które zaprasza
wszystkich Delegatów.
Po dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej (odczytał Sekretarz Komisji Cezary Janiszewski) Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.
·
W międzyczasie obradowały komisje - Wyborcza, Skrutacyjno-Mandatowa i Wnioskowa, przygotowując ostateczne wnioski. Ponieważ nie
zgłoszono ze sali dalszych kandydatów do listy członków Zarządu Głów
nego, Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Naukowej - przewodniczący uznał listę za zamkniętą i zaproponował wybór nowych Władz
en bloc, na co Walny Zjazd Delegatów wyraził zgodę jednomyślnie.
Nowy Zarząd Główny ukonstytuował się jak następuje:
Prezes - dr Józef Salabun (Chorzów), wiceprezesi - inż. Marek Kibiński (Kraków) i doc. dr Roman Janiczek (Częstochowa), sekretarz inż. Stanisław Lubertowicz (Kraków), skarbnik dr Wiesław Wiśniew
ski (Kraków), członkowie Zarządu - doc. dr Jerzy Dobrzycki (Poznań),
Cezary Janiszewski (Katowice), mgr Zofia Maślakiewicz (Warszawa),
prof. dr Jan Mergentaler (Wrocław), dr Przemysław Rybka (Wrocław),
inż. Jerzy Sołoniewicz (Toruń), dr Ludwik Zajdler (redaktor "Uranii",
Warszawa). Zastępcy Członka ZG- mgr inż. Edward Szeligiewicz (Kraków), Andrzej Słowik (Kraków), dr Krzysztof Ziolkowski (Warszawa).
Główna Komisja Rewizyjna (dotąd nie ukonstytuowana): mgr inż. Leszek Marszałek (Kraków), Zygmunt Kędzierski (Toruń), Jan Kasza (Gli-
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wice), mgr inż. Konstanty Czetyrbok (Warszawa), dr Zygmunt Banaszewski (Wrocław). Jako zastępcy: Stefania Pańków (Chorzów), Tadeusz Szufa
(Oświęcim), Jerzy Ułanowicz (Ostrowiec Sw.).
Główna Rada Naukowa (dotąd nie ukonstytuowana): prof. dr Jan Mergentaler (Wroclaw), prof. dr Eugeniusz Rybka (Kraków), dr Krzysztof
Ziołkowski (Warszawa), pro.f. dr Bohdan Kielczewski (Poznań), dr Andrzej Woszczyk (Toruń).
Wśród wniosków przedłożonych Walnemu Zjazdowi przez Komisję
Wnioskową i przyjętych jednomyślnie wymienić należy:
- przeanalizowanie sprawy udziału PTMA w organizującej się Mię
dzynarodowej Unii Miłośników Astronomii,
- zbadanie możliwości powolania oddziałów wojewódzkich w tych
miastach wojewódzkich, które dotąd Oddziałów nie posiadają,
- wzmożenie opieki organizacyjnej nad małymi Oddziałami i zbadanie możliwości reaktywowania Oddziału w Białej Podlaskiej,
- powołać Oddział PTMA w Kaliszu dla upamiętnienia Walnego
Zjazdu w r. 1968,
-wystąpić do PAN o wyposażenie Ludowych Obserwatoriów Astronomicznych w aparaturę, a w szczególności zakup małej aparatury planetarium dla Oddziału we Fromborku.
Gorącymi oklaskami Walny Zjazd przyjął wnioski o wyrażenie pisemnego podziękowania Władzom Miasta Kalisza na ręce Przewodniczącego
Prezydium MRN mgra Franciszka Kopczyńskiego i Kierownika Wydziału
Kultury mgra Ryszarda Dzbanuszka oraz kierownictwa Kaliskiego Domu
Kultury za umożliwienie zorganizowania Zjazdu i Sympozjum, jak również wyrażenie podziękowania i przyznanie dyplomu uznania inż . Januszowi Kazimierowskiemu za jego wkład pracy w organizację obrad w Kaliszu.
Również entuzjastycznie przyjęto propozycję nadania prof. inż. Leonardowi Weberowi godności członka honorowego PTMA oraz wystąpienia
do Władz Państwowych o przyznanie odznaczeń długoletnim i szczególnie
zasłużonym członkom-działaczom Towarzystwa:
Medal Komisji Edukacji Narodowej - prof. dr Eugeniusz Rybka, prof.
dr Jan Mergentaler, dr Józef Sałabun.
Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury - Piotr Białous, Roman Janiczek, Jan Kasza, Edward Szeligiewicz, Marek Kibiński, Maciej Mazur,
Edward Kowal, Feliks Rapf, Edward Pospieszyl, Jerzy Ułanowicz, Bohdan Kiełczewski, Adam Gedrys, Andrzej Woszczyk, Ludwik Zajdler, Leonard Weber, Przemysław Rybka.
L . ZAJDLER

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

GRUDZIEN 1968 R.

Na wieczornym niebie pięknym blaskiem świeci W e n u s, widoczna
nad południowo-zachodnim horywntem Jako jasna gwiazda około -3.7
wielkości. Pod koniec miesiąca można też próbować odnaleźć M er kure g o, wieczorem, nisko nad południowo-zachodnim horyzontem jako
gwiazdę około -0.7 wielkości. W pierwszej połowie nocy widoczny też
jest S a t urn, świecący jak gwiazda około +0.7 wielkośCI na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba.
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Po pólnocy natomiast widoczny jest M ar s i J o w i s z. Obie planety
w gwiazdozbiorze Panny, przy czym Jowisza odnajdujemy
latwo jako jasną gwiazdę około -1.6 wielkości, a znacznie słabszego
Marsa ( + 1.6 wielkości gwiazdowej) odróżnimy po czerwonej barwie.
W gwiazdozbiorze Panny widoczny jest także U r a n, ale odnajdziemy
go za pomocą lunety lub lornetki wśród gwiazd szóstej wielkości. Nad
ranem też widoczny jest P l u t o n w Warkoczu Bereniki, ale dostępny
jest tylko przez wielkie teleskopy i obserwowany prawie z reguły na drodze fatograficznej (15 wielkości gwiazdowej).
Wieczorem możemy też poszukiwać W e s ty, jednej z czterech najjaśniejszych planetoid przebywającej w gwiazdozbiorze Wieloryba i dostępnej przez lunetę jako gwiazda około 7.tl wielkości. W tym miesiącu
Westa zmienia kierunek swego pozornego ruchu na niebie i zakreśla
wśród gwiazd fragment charakterystycznej pętli.
ld2h29m Obserwujemy koniec zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety. Księżyc ten pojawi się spoza prawego brzegu tarczy, patrząc
przez lunetę odwracającą. Warto dodać, że 2 księżyc także JCSt ukryty
za tarczą Jowisza, a koniec jego zakrycia nastąpi o 5h7m.
2d Na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 4 księżyca. Plamka cienia kończy swą wędrówkę po tarczy planety o 2h19m.
3d Księżyc 3 Jowisza przechodzi na tle tarczy planety. Foczątek przejścia o lh51m, koniec o 4h53m.
7d4h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem. W tym czasie obserwujemy też początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza; początek przejścia cienia o 3h4Sm, a księżyca o 4h59m.
8d2h41m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to
początek 1542 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. Po północy obserwujemy też początek zaćmień dwóch księżyców Jowisza: o lhQm księżyca
l i o 2h4Qm księżyca 2; obydwa księżyce znikną nagle w cieniu planety
z lewej strony tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej), w odległości od
jej brzegu równej około średnicy tarczy. Nad ranem zobaczymy jeszcze
koniec zakrycia l księżyca, który po przejściu przez strefę cienia ukaże
się spoza tarczy planety o 4h24m; koniec zakrycia księżyca 2 nastąpi już
za dnia.
9d9h Jowisz w złączeniu z Uranem, którego odnajdziemy w odległości
równej średnicy tarczy Księżyca na południe od Jowisza. Po północy
obserwujemy koniec przejścia l księżyca Jowisza, który niewidoczny na
tle tarczy planety ukaże się o lh41m.
!Od Księżyc 2 oraz cień księżyca 3 wędrują na tle tarczy Jowisza. Koniec przejścia księżyca 2 obserwujemy o 2hl2m, natomiast cień księżyca
3 widoczny jest na tarczy planety od lh7m do 4h17m. Sam księżyc 3 zbliża
się do brzegu tarczy i rozpocznie przejście na jej tle o 6hQm. O lOh Westa nieruchoma w rektascensji, zmienia kierunek swego pozornego ruchu
wśród gwiazd.
14d Księżyc w bliskim złączeniu z dwiema planetami, o lh z Uranem,
o 2h z Jowiszem, zakrywa swą tarczą kolejno obie planety. Zakrycia będą
u nas niewidoczne, zakrycie Urana widoczne będzie w północno-wschod
niej Afryce i na Oceanie Indyjskim, a zakrycie Jowisza w Afryce Poludniowej.
15d Nad rahem zdarzą się zaćmienia dwóch księżyców Jowisza: o 2h53m
księżyc l zniknie nagle w cieniu planety, a o 5hl6ffi skryje się księżyc 2.
przebywają
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Tego też dnia Księżyc ziemski znajdzie się o lOh w złączeniu z Marsem,
a o llh w bliskim złączeniu ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Pólnocnej Ameryce oraz w Pólnocnej Afryce.
15/16d Po tarczy Jowisza wędruje cień l księżyca, a sam księżyc l
zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie przejście na jej tle o lh23m. Cień
księżyca l opuszcza tarczę planety o 2h25m, a sam księżyc l kończy
przejście o 3h36m.
16d4h Mars w złączeniu ze Spiką (Kłosem Panny). Czerwony Mars widoczny jest o 4° na pólnoc od gwiazdy.
17d Obserwujemy początek przejścia 2 księżyca i koniec przejścia jego
cienia na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca 2 przemierza tarczę planety,
podczas gdy sam księżyc zbliża się do jej brzegu. Księżyc 2 rozpoczyna
przejście o 2hlOm, a jego cień widoczny jest do 2h26m.
18dl4h Księżyc w bliskim, lecz niewidocznym złączeniu z Antaresem,
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka);
zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w środkowej
i Poludniowej Ameryce oraz w Poludniowej Afryce.
2ld20hQm Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 270°; mamy początek zimy astronomicznej na pólkuli
północnej.

22d O l4h Saturn nieruchomy w rektascensji. O 22h Wenus w złączeniu
z Księżycem; wieczorem nad poludniowo-zachodnim horyzontem obserwujemy Wenus w pięknej konfiguracji z sierpem Księżyca.
23d W ostatnich godzinach nocy obserwujemy przejście l księżyca
i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Najpierw na tarczy planety pojawia
się cień księżyca l (o 2h4m), a sam księżyc zbliża się do brzegu tarczy
i rozpoczyna przejście o 3hl7m. Cień kończy swą wędrówkę o 4hl8m,
a sam księżyc l o 5h29m.
24d Po pólnocy w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego l księżyca,
który ukryty jest za tarczą planety i ukaże się spoza niej o 2h4lm (koniec zakrycia). Tymczasem w kierunku brzegu tarczy zmierza księżyc 2
i o 2hlgm pojawia się na tarczy Jowisza cień tego księżyca. Sam księżyc
2 dociera do brzegu tarczy i rozpoczyna swoje przejście na jej tle dopiero o 4h45m. Księżyc 2 będzie już niewidoczny aż do rana, a jego cień
kof.JCZY wędrówkę po tarczy planety o 4h59m.
26d O 2h22m obserwujemy koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza przez
tarczę planety; księżyc ten ukaże się spoza prawego brzegu tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą).
27d Nad ranem obserwujemy ciekawy przebieg zaćmienia 4 księżyca
Jowisza. Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety o 3h2gm w znacznej
odległości (ponad dwie średnice tarczy Jowisza) od lewego brzegu tarczy.
Księżyc 4 jest najbardziej oddalony od Jowisza ze wszystkich czterech
księżyców galileuszowych i wobec tego porusza się też bardzo wolno
w porównaniu z pozostałymi księżycami. W związku z tym zaćmienie bę
dzie trwało ponad dwie godziny, a sam księżyc przesunie się niewiele
w ciągu tego czasu i pojawi się z cienia planety o 5h45m również
w znacznej odległości od brzegu tarczy Jowisza. Wieczorem o 2lh Saturn
znajdzie się w złączeniu z Księżycem.
28d Obserwujemy koniec zaćmienia i początek zakrycia 3 księżyca
Jowisza. Księżyc ten początkowo niewidoczny pojawi się nagle z cienia
planety o 2h7m w pobliżu lewego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej).
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Zdążając dalej w kierunku brzegu tarczy ukryje się za nią o 4hlm i bę
dzie niewidoczny aż do 6h57m (koniec zakrycia).
3Qd Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Cień księżyca l pojawi się na tarczy planety o 3h57m,
a sam księżyc rozpocznie przejście o 5h2lm.
3ld Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia l księżyca
Jowisza. Księżyc ten zniknie w cieniu planety w pobliżu lewego brzegu
jej tarczy o lh7m, a ukaże się potem spoza prawego brzegu tarczy
o 4h34m. Ponadto o 4h5lm na tarczy Jowisza pojawi się cień jego 2 księ
życa, a sam księżyc zmierza do brzegu tarczy i rozpocznie przejście na
jej tle prawie o wschodzie Słońca (o 7hl7m). Cień tego księ życa także
widoczny będzie do wschodu Słońca.
Minima Algola (beta Perseusza): grudzień 3d2h55m, 5d23h4Qm, 8d2Qh3Qm,

11 dl7h2Qm, 2Qd7h4Qm, 23d4h3Qm, 26dlh25m, 28d22h2Qm, 31 d19h1 om.
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-3.01

mierzony od pólnocnego

długość środka

tarczy.

l

Lo
o
235.74
209.40
183.05
156.71
130.36
104.02
77.67
51.33

wierzchołka
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Data
1968

l

1968 R.

czasu

lh

środk.-europ.

6
16
26

Warszawa

MERKURY
o
hm

hm

XII

l

l h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a

XI 26

PLANETY I PLANETOIDY

15 41
16 47
17 56
19 06

-19.5
-23.3
-25.2
-24.8

6 43
7 38
8 22
8 49

hm

15 06
15 07
15 20
15 55

18 59
19 51
20 41
2127

16
26

12 39
13 Ol
13 23
13 45

-2.7
- 5.0
- 7.3
- 9.4

-24.9
-23.3
-20.6
-17.0

13
13
12
12

39
10
40
12

kości.

XII 6
26

+5.2 114 44
+4.9
13 23
12 04

l +4.9

12 08
12 13
12 17
12 21

+0.4
-0.1
-0.5
-0.8

około

-1.6

3 39
217
o 56

1211
12 14
12 16

l

XII 6
26

23 39

wiell{Qści.

-0.4
-0.7
-0.9

l o2 55
09
23 34

1

14 03
12 45
1128

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Panry (ckolo 6 wielk.
gwiazd.).

l wpoludniku

a

NEPTUN

XI 16

13 24
12 48
12 10
1133

122

o 50
o 16

Widoczny po pólnocy w ~wiazdo
zbiorze Pann.v jako jasna gwiazda

l wpoludni ku
m
1.5 37.0
15 40.0
15 42.9

45
10
39
09

URAN

l

Widoczny w pierwszej polowie nocy na granicy gwiazdozbiorów Ryb
i Wieloryba (około +0.7 wielk.
gwiazd.).

h

17
18
18
19

Widoczna nad płd.-zach. horyzontem jako Gwiazda Wieczorna okolo -3.7 wielkości.

SATURN

117
114
113

hm

lO 40
10 41
lO 32
10 16

JOWISZ

209
2 04
l 58
l 52

Widoczny w ostatnich godzinach
nocy w gwiazdozbiorze Panny jako
czerwona gwiazda około +1.6 wiel-

XI 161

zach.

WENUS
o
hm

MARS

XI 26
XII 6

Warszawa

l wsch. l

a

hm

Pod l{Qniee grudnia można próbować odszukać go po zachodzie
Słor\ca nisko nad płd.-zach. horyzontem (-0.7 wielk. gwiazd.).

l

PLUTON

o

hm

-1741'
-17 51
-1800

1131
10 15
8 59

Niewidoczny.

h

m

s

12 04 05
12 ()5 37
12 06 24

l

+16 06~7
+16 07.6
+t6 14.4

m
7 59
6 42
5 24

h

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki; dostęp
ny tylko przez wielkie teleskopy
(15 wielk. gwiazd.).

PLANETOIDA 4 WESTA

II 26

XII 6
16
26

l 29.1
1 26.5
1 26.7
l 29.4

- l 08
- o 38
+o o9
+l 09

20 42
20 01
19 22
18 45

Około 7.6 wielk. gwiazd. Widoczna
wieczorem w gwiazdozbiorze Wi~
loryba.

Planetoidy rozpo=ajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku
noc7 ttkolicy nieba wedlue podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

1

~
GltUDZIEŃ"

SŁONCE

1968 R.
1h czasu

Data

j

r. czasu l
m

l

a

hm

XI 26 +12.8
XII ll + 9.1
16 + 4.5
26 - 0.5

Poznań

Szczecin

środk.-europ .

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Warszawa

l Rzeszów l Białystok
l

l

a

wsch ./ zach. wsch. / zach . wsch./ zach. wsch ./ zach. wsch./ zach . wsch. / zach. wsch ./ zach. wsch./ zach.
o

16 07 -20.9
16 50 -22.5
17 34 -23.3
18 181-23.4

hm

hm

7 46 15 52
810 15 44
8 29 115 43
846 1547

hm

hm

7 32 15 46
7 46 15 40
7 56 15 39
8031543

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

7 26
7 40
750
755

15 52
15 46
!546
1550

7 34
7 50
801
807

15 30
15 22
15 20
15 25

7 09
7 23
7 33
7 38

15 45
15 39
15 39
15 43

7 15
7 29
7 39
7 45

h m

15
15
15
15

31
25
24
28

h m
7 Ol

hm

hm

15 37
7 15 15 31
7 25 15 31
7 30 15 35

7 10
7 25
7 35
7 41

hm

15
15
15
15

18
11
10
14

d

h

KSIĘZYC

Da tal
1968

śr~::.~=~~op.l
'

a

XII

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

a

Warszawa

,Datalśro~:~.:::~P-1

l wsch. l zach. l

+1~.3 1313 4835 l 43 5035
h m

1321
2171+16.4
3 04 +20.9
3 54 +24.4
445 +27.o
5 381+28.3
6 32 +28.3
7 25 +26.9
8 171 +24.4
9 07 +zo.8

h m

14 05 , 6 05
14 29 7 20
15 02 , 8 29
15 49 9 29
16 49 . lO 16
17 58 ' 10 50
19 1411114
20 31 11 32

1968

.

l
XII

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a

l

l

a

'Varszawa IDatal

lwsch ./ zach. l
h m

l

h m

1968

XII

o
9m
55 +16.2
21 48111 45 21
10 42 +10.9 23 06 11 57 22
12 07 23
1128 + 5.0 12 14 - 1.3 o 25 12 17 24
13 03 - 7.7 l 48 12 29 25
13 54 -14.0 3 15, 12 43 26
14 50, -19.7 4 49 13 03 27
15 52 -24.4 6 26 13 34 28
16 58 -27.4 7 56, 14 23 29
18 07 -28.4 9 08 15 34 30
31
h

l

l

śr~~:.~:~~op.
a

l

h mi

a
o

19 16 -27.2
20 21 / -24.1
21 20 -19.5
2215 -13.9
23 04 - 7.9
23 51 - 1.7
o 36 + 4.4
l 21 +10.1
2 06 +15.4
2 521 +20.0
3 41 +23.7

Fazy

Księżyca

Warszawa

'1----.----

lwsch. / zach.
h m

h m

9 56 17 03
10 27 18 37
1047 2008
11 Ol 21 33
1112122 53
1122 11 32 o 09
1142 124
11 551 2 39
12 10 3 54
12 32 5 09

Pierwsza kwadra XI 27 l
Pelnia
XII 4 24
Ostatnia kwadra XII 14 2
Nów
XII 19 19
Pierwsza kwadra XII 26 15

l

Odległość
Księżyca

Srednica
tarczy

od Ziemi
d

h

Najw. XII 5 16
Najmn. XII 19 13

29!4
33.5
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
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SPIS TRESCI
Konrad Rudnicki
Zmienność
"stałej" grawitacji i co z tego wynika.
Andrzej Marks - W drodze na
Księżyc Sonda 5.
Andrzej Dzięcz kowski - Projekt
rezerwatu tzw. kraterów meteorytowych w Morasku koło Poznania.
Kronika: Sztuczne satelity i. statki kosmiczne - Supernowa odkryta
z 14-letnim opóżnieniem - Masyw
górski między kraterami Krafft
i Cardanus - "Kręte doliny" przy
kraterze Prinz - Pogoda na Ziemi
a położenie Księżyca na niebie Radarowa mapa powierzchni Wenus.
Obserwacje: Radiowa aktywność
Słońca w r. 1967
Aktywność
Słońca a wahania stanów wody morza na naszym Wybrzeżu - Obserwacje wzajemnych bliskich koniunkcji księżyców Jowisza.
Kronika historyczna: Obserwatorium Astronomiczne na Dobrej Wodzie - Atlas nieba Jana Heweliusza wydany w Uzbekistanie.
Kalendarzyk astronom iczny.

W oparciu o informacje
prasy codziennej (komunikat
P AP z dnia 12 listopada br.)
podajemy, że termin amerykańskiej wyprawy załogowej
wokół Księżyca został ustatony na 21 grudnia 1968 r.
Załogę
statku "Apotto-8"
stanowić
będą
astronauci:
Frank Barman, James A. Lovet! oraz WiUiam A. Anders.
Bliższych szczegółów na temat sensacyjnej, choć od dawna spodziewanej ekspedycji
nie podano, wiadomo jednak,
że w krytycznej fazie totu kabina stanie się sztucznym satelitą Księżyca.

W artykule "W drodze na

Księżyc"

dr Andrzej MARKS
podaje opis totu bezzałogowe
go radzieckiej "Sondy-5", która po okrążeniu Księżyca powróciła na Ziemię w
dniu
21 września.
Zwracamy również uwagę
na dwa artykuły doc. dra Konrada RUDNICKIEGO: "Zmienność <<Stalej» grawitacji" oraz
"Obserwatorium Astronomiczne na Dobrej Wodzie". W pierwszym Autor wprowadza Czytelnika w jedno z fundamentalnych zagadnień współczes
nej astronomii - prawo cią
żenia w świetle teorii względ
ności Einsteina, w drugim podaje garść wspomnień o ruchu
milośniczym
astronomicznym
w okresie wojny i okupacji,
godzin policyjnych i konspiracji.
Ewentualne uwagi, na które liczy Autor, prosimy kierować na adres Redakcji.

Pierwsza strona okładki: Rycina tytułowa dzieła Heweliusza "Prodromus astronomiae" (Gdańsk, 1690) przedstawia Uranię w otoczeniu sześciu wybitnych
astronomów (od lewej): Jan Heweliusz, Książę Heski Wilhelm IV, Uług-beg,
Klaudiusz Ptolemeusz, Tycho Brahe i Jan Battista Riccioli.
Druga strona okładki: Morasko k. Poznania. Największy kociołek-kraterek w lesie dębowo-grabowym. Charakterystyczny kolisty kształt brzegów.
Fot.: A.

Dzięczkowski.

Trzecia strona okładki: "Kn;te doliny" przy kraterze Prinz według fotografii
otrzymanej przez sondę "Lunar Orbiter - 5".
Czwarta strona okładki: Kratery Krafft i Cardanus oraz leżący między nimi
masyw górski. Fotomontaż dwóch zdj<:ć (widać ich złączenie) otrzymanych przy
pomocy sond "Lunar Orbiter".
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KONRAD RUDNICKI -

Wars zawa

ZMIENNOSć

"STALEJ" GRAWITACJI

i CO Z TEGO WYNIKA

Prawo grawitacji Newtona orzeka, że siła ciążenia działająca
dwoma ciałami jest proporcjonalna do iloczynu ich
mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości.
Jeśli siłę oznaczymy literą f, masy obu ciał odpowiednio symbolami m 1 i 'm2, a odległość między nimi przez r, to prawo
Newtona da się zapisać matematycznie w postaci
pomiędzy

f = lk m t · m2
r2

'

gdzie k jest współczynnikiem omówionej proporcjonalności
i nazywa się stalą grwwitacji. Im większa byłaby stała grawitacji, tym przy tych samych masach i odległościach większe
byłyby siły ciążenia. Stałą grawitacji niejednokrotnie wyznaczano laboratoryjnie. Jej wie}kość wynosi

k

= 6,67.

lo-s dyn .2cm2
g

Jak dziś wiadomo, prawo grawitacji Newtona można wyprowadzić z ogólnej teorii względności Einsteina, jako jej szczególny przypadek. Ta teoria nie uznaje jakichkolwiek działań
na odległość, postuluje natomiast, że każda masa wytwarza
w swoim otoczeniu krzywiznę czterowymiarowej czasoprzestrzeni. W zasadzie nie ma tu więc w ogóle mowy o wzajemnym przyciąganiu się na odległość dwu ciał. Trzeba raczej
powiedzieć, że każde ciało usiłuje się poruszać ruchem możli
wie jaknajbardziej prostoliniowym i jednostajnym, ale skoro
wokół niego sama czasoprzestrzeń jest zakrzywiona, to i ruch
ciała nie może być prostoliniowy. Fosługując się bardzo niedokładną analogią można by powiedzieć, że ciało zbacza z prostej drogi wskutek przyciągania innego ciała w taki sam sposób, jak przy prosto nastawionej kierownicy automatycznie
wykonuje skręt motocykl jadący przed siebie po odpowiednio
pochylonej na zakręcie jezdni. Wielkość, kąt, zmiany ruchu zależą tu oczywiście i od krzywimy jezdni, i od prędkości motocykla.
Możemy jednak i w teorii względności wprowadzić stałą
grawitacji. Trzeba w tym celu policzyć ściśle oddziaływanie,
jakie wskutek zakrzywienia przestrzeni wywiera jedno jakieś
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ciało na inne. Teoria względności ma to do siebie, że jej ogólne
sformułowania matematyczne należą do najprostszych w całej
fizyce. Tak na przykład równanie wiążące masę z krzywizną
przestrzeni daje się zapisać w formalnej postaci zawierającej
zaledwie dwa znaki mnożenia, jeden znak odejmowania i jeden
równości:

a~v = R~v _ l:_. q ~v . R
2
gdzie G ~v określa ilość materii- energii, R i R ~v - krzywiznę przestrzeni, a q ~v charakteryzuje użyty układ współrzęd
nych. Jest to słynna elegancja matematyczna teorii względno
ści. Trzeba jednak pamiętać, że symbole stojące po obu stronach równości oznaczają pojęcia bardzo skomplikowane matematycznie. Zadne z wyrażeń a~v, R ~v , q ~v nie przedstawia jednej wielkości skalarnej , lecz jest tak zwanym tensorem, ukła
dem wielu wielkości powiązanych ze sobą ustalonymi prawami.
Do tego wszystkie obliczenia trzeba wykonywać w przestrzeniach krzywoliniowych. Stąd jakiekolwiek konkretne rachunki
w ramach tej teorii są niezmiernie trudne.
Do niedawna policzono porządnie właściwie tylko dwie rzeczy: Po pierwsze - obliczono jaka będzie krzywizna wszechświata całkowicie wypełnionego materią z jednostajną gęsto
ścią. To prowadzi do całej rodziny modeli wszechświata, które
zależnie od parametrów mogą się rozszerzać, lub zapadać.

-~-

Q

b

Q

T

b

Rys. l. Przypadki rozważane przez relatywistów. Rysunki schematyczne:
a - ogólna krzywizna wszechświata wywołana jednostajnie rozmieszczoną materią, b lokalna krzywizna wszechświata wywołana jedną
punktową masą w całkowicie poza tym pustym wszechświecie, a+ b lokalna krzywizna przestrzeni w ywołana jedną punktową masą we
wszechświecie posiadającym ogólną krzywiznę wskutek jednostajnie
w y pełniając e j go materii. Jak się okazało przypadek a+ b nie jest poprostu geometrycznym zsumowaniem przypadków a i b. Bardziej skomplikowane przypadki czekają dopiero na obliczenia.
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obliczono jaka jest krzywizna czasoprzestrzeni,
masywnym punktowym ciałem
pustce aż do nieskończoności.
W pierwszym przypadku mamy obraz zdający sprawę z krzywizny ogromnych obszarów wszechświata, nie opisujący natomiast żadnych jego szczegółów. W drugim - opis jednego
szczegółu bez uwzględnienia całości. Przez kilkadziesiąt lat
przypuszczano, że kombinując te dwa obliczone elementy
można wyciągać wnioski poprawne przynajmniej jakościo
wo. Uważano, że ogólna geometria całego wszechświata nie
powinna w istotny sposób wpływać na odkształcenia przestrzeni wywołane jednym odosobnionym ciałem i ~e jeżeli te dwie
krzywizny w pewien sposób ze sobą połączymy, to będziemy
mieli wystarczająco dokładny obraz tego, co rzeczywiście się
dzieje we wszechświecie w pobliżu pojedynczej dużej masy,
że można w ten sposób otrzymać np. wierny obraz pola grawitacyjnego Słońca.
Okazało się przy tym, że dla każdej masy istnieje charakterystyczna odległość od jej centrum zwana promieniem grawitacyjnym. Dopóki ten promień przypada wewnątrz masy,
nie ma on większego znaczenia, jeśli jednak cała masa mieści
się wewnątrz niego, wtedy istnieje dla tej odległości osobliwa
właściwość że ciało materialne lub promień świetlny może
przekroczyć tę odległość tylko poruszając się z zewnątrz ku
środkowi, żadne jednak ciało lub promień świetlny znajdujące
się bliżej środka niż wynosi ta odległość, nie może jej przekroczyć na zewnątrz. Promień grawitacyjny przeciętnych
gwiazd, takich jak Słońce, jest rzędu kilometra, leży więc
zdecydowanie w ich wnętrzu i o wiele rzędów wielkości różni
się od promienia powierzchni tych gwiazd. Dla pewnych supergęstych gwia:zJd promień rzeczywisty może się jednak stać
mniejszy niż promień grawitacyjny. Wtedy żadna cząstka elementarna, ani żaden promień świetlny nie może opuścić gwiazdy. Gwiazda staje się terenem jednostronnie zupełnie odizolowanym od reszty wszechświata. Przedtem jednak, zanim gwiazda stanie się mniejsza od jej promienia grawitacyjnego, zostają
wydzielone ogromne masy energii. Całe to zjawisko nosi nazwę
koLa'psu grawitacyjnego. Z jego pomocą usiłują dziś teoretycy
wyjaśnić ogromne ilości energii wydzielające się z kwazarów
lub z supernowych.
Znając pole grawitacyjne pojedynczej masy można następnie obliczyć, jak będzie w takim polu wyglądał ruch jakiegoś drugiego ciała, o którym ze względów rachunkowych zawywo'łana jednym jedynym
w całkowitej otaczającej go
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kładamy, że ma mniejszą masę od pierwszego. Wprawdzie, jak
już wspomnieliśmy, w teorii względności nie występuje poję
cie "przyciągania", możemy jednak - obliczywszy już wynik
w sztuczny sposób - przedstawić go w tej postaci, jaką dawała teoria klasyczna, newtonowska. Okazuje się wtedy, że
występują tu wprawdzie pewne efekty nie znane teorii klasycznej (słynny ruch perihelium), jednak najważniejsze siły
działają tak samo jak w teorii Newtona i dają się zapisać tym
samym równaniem, które omówiliśmy na początku artykułu.
W ten sposób również w teorii względności dochodzimy do pojęcia stałej grawitacji.

Taki stan trwał w nauce w ciągu kilkudziesięciu lat prawie
bez zmian. Obliczono wprawdzie w sposób przybliżony różne
inaczej sformułowane zagadnienia ruchu, jednak nie dochodzono do żadnych jakościowo nowych wyników. Dopiero w roku
1965 trzech moskiewskich fizyków Breżnie w, I w a n i e nk o i F r o ł o w obliczyło jak będzie wyglądała krzywizna
przestrzeni wywołana przez pojedynczą punktową masę
umieszczoną we wszechświecie wypełnionym materią w sposób
ciągły. Wyniki ich pracy zostały ogłoszone z pewnym opóźnie
niem (wiadomo, redakcje), a z jeszcze większym stały się znane
ogółowi uczonych.
Przede wszystkim wbrew oczekiwaniom okazało się, że krzywizna przestrzeni wywołana masywnym ciałem we wszechświecie wypełnionym jednostajnie materią nie jest po prostu
sumą krzywizn samego wszechświata i tej pojedynczej masy.
Ponadto okazało się, że promień grawitacyjny jest zależny od
ogólnej krzywizny wszechświata. Okazało się też, że wprawdzie
można i w tym przypadku otrzymać wzór analogiczny do wzoru newtonowskiego, ale zamiast stałej grawitacji k pojawia się
inna wielkość, nazwijmy ją k', która zależy od krzywizny
wszechświata i którą już tylko w cudzysłowie można nazwać
"stałą" grawitacji.
Przy przyjęciu, co jest zgodne z obserwowaną ucieczką galaktyk, że wszeświat stale się rozszerza, a jego krzywizna
wskutek tego maleje, dochodzimy do wniosku, że stale z upły
wem czasu maleje "stała" grawitacji. Ponadto promień grawitacyjny każdego ciała też maleje.
Ten nowy wynik otrzymano w założeniu, że oprócz krzywizny wywołanej danym ciałem istnieje tylko ogólna krzywizna wszechświata. W rzeczywistości w miejscach gęściej zapeł
nionych materią istnieje dodatkowa, średnia krzywizna.
Wprawdzie tego nie obliczono jeszcze, ale przez analogię nale-
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ży sądzić, że w obszarach o większej gęstości materii, a więc
wewnątrz gromad kulistych, czy w jądrze galaktyki, "stała"
grawitacji powinna być większa niż w innych obszarach prze-

strzeni.
Różne wnioski można stąd wyciągać. Można na przykład
wogóle odrzucić ogólną teorię względności. W końcu omawiane
wyniki nie mają dotąd żadnego potwierdzenia doświadczalne
go. Jeśli jednak stoimy na gruncie teorii względności, to nie
sposób ich odrzucić, gdyż wynikają one z tej teorii bezpośred
nio, bez żadnych dodatkowych założeń.
W takim razie trzeba b~dzie zrobić masę przeróbek i korekt
we wszystkich teoriach ewolucji gwiazd. Przede wszystkim
trzeba będzie obliczyć w jaki sposób lokalne gęstości wpływają
na "stałą" grawitacji. Następnie trzeba będzie na nowo przeliczyć drogi ewolucyjne gwiazd uwzględniając zmiany "stałej"
grawitacji wraz z czasem wskutek rozszerzania się wszechświata. Kto wie, czy w ten sposób nie da się wyjaśnić na
przykład powstawania ciężkich pierwiastków chemicznych
w jądrach gwiazd. Przy większej "stałej" grawitacji w przeszłości te same gęstości materii powodowały wyższą temperaturę wnętrz gwiazd. Inaczej przebiegały wtedy procesy termojądrowe, mogły się formować atomy cięższych pierwiastków.
W dziedzinie kinematyki też trzeba będzie wiele rzeczy poobliczać na nowo, ponieważ należy się spodziewać, że w ukła
dach kilku wzajemnie grawitujących mas będziemy mieli
również do czynienia ze wzrostem "stałej" grawitacji i to
wzrostem nierównomiernym w różnych ich częściach. Może
uda się przy okazji wyjaśnić pewne dotąd niewytłumaczalne
efekty w ruchach periastronów ciasnych układów gwiezdnych.
No i oczywiście trzeba będzie skorygować teorie tłumaczące
promieniowanie kwazarów kolapsem grawitacyjnym. Jeśli
kwazary rzeczywiście są tak odległe, jak to przypuszcza więk
szość astronomów, to obserwujemy je w stadium, gdy promienie grawitacyjne są większe dla takich samych mas niż
w naszej epoce.
A więc stoimy przed wyborem przyjęcia teorii względności
i płynących z niej nowych wniosków, albo odrzucenia tej teorii.
I w jednym i w drugim przypadku teorie astrofizyczne trzeba
będzie odpowiednio zmodyfikować. Można więc powiedzieć, że
najbliższe pokolenie astrofizyków teoretyków będzie miało
co robić.
Ale tymczasem trzeba wziąć pod uwagę i trzecią możliwość.
W niezmiernie subtelnych i skomplikowanych rozważaniach
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Breżniewa,

!wanienki i Frołowa może się zawierać jakiś trudny do wykrycia błąd bądź rachunkowy, bądź logiczny. Tego
przynajmniej obawiają się niektórzy fizycy, którym trudno się
zgodzić z wnioskami z tej pracy wynikającymi. Rzeczywiście
idą one tak daleko, że nie sposób pozostawić ich bez dokład
nego, wnikliwego sprawdzenia. Takie sprawdzenie nie jest proste. Historia nauki zna pomyłki. Tymczasem więc poczekajmy,
co przyniosą dalsze rozważania tej sprawy.

ANDRZEJ MARKS -

Warszawa

W DRODZE NA

KSIĘZYC

-

SONDA 5

Nie ulega wątpliwości, że głównym celem eksperymentów
selenonautycznych jest obecnie przygotowanie załogowej wyprawy na Księżyc.
Nadzwyczaj istotny krok na tej drodze stanowił lot radzieckiego aparatu kosmicznego Sonda 5.
Rozwiązano bowiem dzięki niemu problem nawigacji w czasie takiej wyprawy, gdyż przebiegać ona będzie prawdopodobnie po niemal identycznej trajektorii, a także problem zabezpieczenia aparatu przed zniszczeniem podczas powrotu przez
atmosferę na Ziemię.
950 kilogramowa Sonda 5 wystartowała z Ziemi 15 września
br. i, jak to jest regułą w tego rodzaju aparatach, została najpierw wprawiona w bliskoziemski ruch satelitarny. (Parametry
orbity były: 187; 219 km; 51° ,5). Po 67 minutach od startu
prędkość aparatu zwiększono do około 11 km/sek w wyniku
czego, nie przestając być satelitą Ziemi, poleciał on po bardzo
wydłużonej eliptycznej orbicie z apogeum znajdującym się poza
orbitą Księżyca. W dniu 17 września o godzinie 3 minut 11
TU aparat znalazł się w odległości 325 000 km od Ziemi, a kilkudziesięciu tysięcy kilometrów od Księżyca. Wykonano wówczas korektę kierunku i prędkości jego lotu. Wykonując tę
korektę w dużej odległości od Księżyca uzyskano tę korzyść,
że zużycie substancji odrzutowej było małe. Korekta musiała
jednak być za to wykonana z niewiarygodną precyzją.
W wyniku uzyskanego wektora prędkości, przyciągania Księ
życa, Ziemi i Słońca, aparat obleciał Księżyc po jego stronie
odwróconej od Ziemi w dniu 18 września. Maksymalne zbliże
nie do Księżyca wynosiło 1950 km. (W czasie oblatywania
Księżyca aparat poruszał się oczywiście względem niego
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z prędkością większą od prędkości ucieczki - równej przy powierzchni Księżyca 2,38 km/sek - czyli nie mógł być ściąg
nięty przez przyciąganie Księżyca na jego powierzchnię ani też
zamieniony w jego sztuczny księżyc, jak to się bardzo często
mniema).
W czasie oblatywania Księżyca aparat wykonał pewne badania naszego naturalnego satelity.
Po obleceniu Księżyca Sonda 5 poleciała ku Ziemi niemal
dokładnie po zaplanowanej trajektorii. Gdy była ona oddalona
od Ziemi o 143000 km wykonano więc tylko niewielką korektę
kierunku jej lotu, aby wpadła ona do atmosfery pod nie za
stromym i nie za łagodnym kątem. Z opublikowanych dotychczas niepełnych danych wynika, że na wysokości od 22 do
32 km trajektoria lotu aparatu była odchylona od poziomu
o kilka stopni w dół. Gdyby zaś trajektoria lotu była odległa
od planowanej o 13 km w górę, lub w dół, to hamowanie
aerodynamiczne byłoby odpowiednio za słabe, lub za silne.
Część lądująca miała odpowiedni kształt aerodynamiczny
i była zabezpieczona odpowiednim pancerzem.
Do atmosfery część lądująca wleciała 21 września o godzinie 15 minut 54. Hamowanie aerodynamiczne było tak gwał
towne, że temperatura na samej powierzchni pancerza wzrosła
do około 13 000 °K (w przypadku bliskoziemskich satelitów wynosi ona około 8000°K, ale mają one prędkość o około 3 km/sek
mniejszą). Opóźnienia w czasie hamowania nie przekraczały
jednak jak się zdaje 10 g, a więc mogłyby być przetrzymane
przez człowieka.
Po wytraceniu prędkości "kosmicznej" zasobnik spadał
z umiarkowaną prędkością wynoszącą na wysokości 7 km
200 m/sek. Na wysokości tej otworzyły się spadochrony, na
których wodował on na Oceanie Indyjskim o godzinie 16 minut 8 w miejscu o współrzędnych 32°38'S i 65°33'E, skąd
został wyłowiony i odtransportowany do Związku Radzieckiego. (Szczególnie cenna będzie analiza zarejestrowanych przez
przyrządy zasobnika danych o przeciążeniach podczas powrotu
na Ziemię, a także wyników badań Księżyca).
Obecnie powszechnie się na ogół uważa, że już wkrótce uczeni radzieccy wyślą podobny aparat kosmiczny z obiektami
biologicznymi. Jeżeli bowiem przetrwają one taka podróż bez
istotnych szkód, oznaczać to będzie, że również ludzie przetrzymają ją bez nadmiernego niebezpieczeństwa.
Następnym bowiem kluczowym przedsięwzięciem będzie
oblecenie Księżyca przez załogowy statek kosmiczny, co może
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nastąpić już wkrótce. Wszakże bowiem JUZ przed kilku laty
uczeni radzieccy wysyłali bliskoziemskie sztuczne satelity Proton o masie rzędu 12 000 kg, a więc mogli wysyłać w sąsiedz
two Księżyca statek kosmiczny o masie około 6000 kg!

ANDRZEJ DZIĘCZKOWSKI -

Poznań

PROJEKT REZERWATU TZW. KRATERÓW
METEORYTOWYCH W MORASKU KOŁO POZNANIA

W odległości 3 km od północnych granic miasta Poznania,
przy siedzibie Leśnictwa Morasko, znajduje się swoiste skupisko siedmiu bezodpływowych kociołków (oczek) uważanych
również za kraterki meteorytowe. Rozrzucone są one na powierzchni około 5,3 ha w stuletnim drzewostanie dębowo
-grabowym w oddziale 243 położonym 800 m na północny-wschód od szczytu Góry Moraskiej.
Spośród siedmiu kociołków, przynajmniej pięć jest na przestrzeni całego roku wypełnionych wodą. W zależności od pory
roku i opadów atmosferycznych waha się poziom wody. Największy kociołek-kraterek o kolistym obwodzie i kształcie
misy ma głębokość około 280 cm, a średnicę lustra wody
55X62 m. Zbocza misy 'kociołka są łagodne, a jego dno jest
płaskie. Interesującym szczegółem geomorfologicznym tego kociołka jest otaczający go z trzech stron (od S, W i E) w kształ
cie półpierścienia, wysoki i stromy wał wznoszący się około
9 m nad taflę wody (zdjęcie na 2 stronie okładki).
Od strony południowej, poza tym wałem znajduje się drugi
kociołek kraterek dość regularnie kolisty o średnicy lustra
wody 25 m i głębokości około 130 cm. Jego dno jest również
płaskie, bardzo silnie zamulone z grubą warstwą zalegających
i gnijących liści. Osobliwością tego kociołka jest położona na
samym środku wysepka o powierzchni 6 m~ pochodzenia organogenicznego. Z pozostałych kociołków rozmieszczonych
wokół opisanego pierwszego i największego jeden jest stale
suchy, drugi okresowo wysychający, a trzy mają wodę przez
cały rok. Wszystkie kociołki znajdują się w stadium mocno
zaawansowanego procesu lądowienia, co świadczy o dośt znacznym ich wieku. Ogólną cechą wszystkich siedmiu kociołków
-kraterków jest kolisty lub owalny zarys, przy czym jedna
krawędź zbocza jest zazwyczaj wyższa, na przeciw której leży
krawędź niższa. Zagłębienia te tworzą zwarty zespół o dość
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uporządkowanym rozkładzie przestrzennym w stosunku do
położonego centralnie największego kociołka-kraterka.
Na temat genezy zespołu tych zagłębień istnieją dwie zupeł

nie przeciwstawne koncepcje: hipoteza kraterków meteorytowych i hipoteza wytopiskowych kociołków lodowcowych. Hipotezę meteorytowego pochodzenia zagłębień koło Moraska
wysunął poraz pierwszy dr J. P ok r z y w n i ck i w 1957 r.
(patrz: Urania r. 28, nr 8, s. 232-235), precyzując i dokumentując swoje wywody w późniejszej pracy z 1964 roku pt. "Meteoryty Polski" opublikowanej w Studia Geologica Folonica
t. 15, s. 1-140. Koncepcja ta wiąże się ze znalezieniem w okolicach Moraska dużych meteorytów żelaznych. Na pierwszy
z nich o wadze 77,5 kg natrafiono w 1914 roku w czasie kopania okopów przez wojsko niemieckie wzdłuż północno
-wschodniego skraju wspomnianego lasu, w odległości około
30 m od najbliższego kociołka. W latach późniejszych na okolicznych polach wsi znaleziono dalszych około l O okazów meteorytów podobnych wielkością lub mniejszych, co utwierdziło
fakt, że spadek meteorytu Moraska miał charakter tzw. "deszczu meteorytów". W związku z tym dr J. Pokrzywnicki uważa,
że opisane kociołki są prawdopodobnie kraterkami wybuchowymi i uderzeniowymi po grupowym spadku meteorytów.
W początkach września 1961 r. kociołki-kraterki lustrował
przebywający w Polsce prof. K. S t a n i u k o w i c z, autor
teorii powstawania 'kraterków kosmicznych, który w pełni potwierdził przypuszczenia dra Pokrzywnickiego, wypowiadając
się, że kraterki moraskie wykazują zupełne podobieństwo do
jedynych w Europie tego rodzaju kraterków meteorytowych
"Kaalijarv" na estońskiej wyspie Saaremaa.
Jednakże dotychczas we wnętrzu kraterków maraskich nie
stwierdzono odłamków żelaza meteorytowego jak w przypadku
"Kaalijarv", a jedynie badania geofizyczne wykazały istnienie
w ich wnętrzu szeregu anomalii magnetycznych, które mogą
być spowodowane specyficznym układem litologicznym.
Hipotezę meteorytycznego pochodzenia zagłębień w lesie
maraskim stanowczo odrzucają i ostro krytykują naukowcy
z Instytutu Geograficznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Według nich zagłębienia na Górze Moraskiej są
kociołkami (oczkami) lodowcowymi, powstałymi w wyniku
wytopienia się brył martwego lodu przysypanego materiałem
zwałowym, lub są rezultatem eworsyjnej działalności wód lodowcowych. W czasie ocieplania się klimatu po ustąpieniu lodowca z naszych ziem, zagrzebane bryły i zwały lodu powoli
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się topiły, a w mieJscu zapadającego się materiału pokrywowego powstawały leje i misy wytopiskowe.
Nowy element ważny do teorii pochodzenia kociołków w lesie na Górze Moraskiej stwierdziłem w czasie przeglądania
jednego z profilów glebowych na północnym zboczu swoistego
wału otaczającego największy kociołek-kraterek. Profile były
wykopane przez geografa badającego ten teren, który w póź
niejszym opisie wyników swoich badań w ogóle nie zwrócił
uwagi na ten ważny szczegół. W górnej części profilu przebiegającego niemal od szczytu wału do jego podnóża, na głębo
kości około 90 cm pod powierzchnią ziemi wśród piasków
gliniastych i średnich występowała 1-2 cm grubości poziomo
leżąca warstwa brunatno-czarnej ziemi. W małej próbce tej
ciemnej ziemi, którą pobrałem w lecie 1966 r. do analizy,
stwierdziłem obecność kilku szczątków zwęglonego drewna
o wielkości 2-3 mm oraz drobnych grudek zlepionej ziemi
zawierającej wąziutkie i fragmentaryczne kanaliki. Wnętrza
ścian kanalików były wyraźnie zwapniałe, a całość sprawiała
wrażenie jak gdyby powstałości otoczek po małych korzonkach roślin zielnych. Ziemia pobranej próbki dawała silną
reakcję z HCl wskazując na znaczną zawartość węglanu wapnia. Analiza palinologiczna próbki ziemi wykonana przez dra
K. T o b o l ski e g o z Zakładu Systematyki i Geografii Roślin UAM, wykazała obecność jednego ziarna pyłku brzozy
(Betula sp.) i licznego mikroskopowej wielkości detritusu organicznego. Obecność ziarna brzozy nie była przypadkowa,
gdyż próbkę ziemi pobierałem starannie i w okresie kiedy
drzewa te już nie kwitły.
W związku z tymi stwierdzonymi faktami, nasuwa się zagadnienie pochodzenia tej cienkiej warstwy gleby kopalnej

zawierającej ślady szczątków roślinnych. Przyjmując hipotezę
kociołków-kraterków, stosunkowo
łatwo można wytłumaczyć jej pochodzenie. Byłaby to zatem
pierwotna powierzchnia ziemi pokrytej roślinnością, która została przysypana ziemią wyrzuconą w wyniku eksplozji upadającego meteorytu. Znacznie trudniej znaleźć wytłumaczenie
na pochodzenie czarno-brunatnej warstwy ziemi przyjmując
hipotezę wytopiskowych kociołków lodowcowych. Dlatego na-

meteorytowego pochodzenia

leżałoby przeprowadzić

w tym zakresie szczegółowe badania,
zasypane i ponowne pobranie pró-

gdyż profile zostały później
bek było już niemożliwe.

Sprawa pochodzenia kociołków-kraterków jest nadal nierazW związku z tym zachodzi konieczność zachowania

wiązana.
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w stanie nienaruszonym względnej pierwotności tego terenu
aby mógł służyć jako obiekt badawczy. W dniu 27 lutego
1965 r. na posiedzeniu Rady Naukowej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie zapadła na wniosek
dra J. Pokrzywnickiego następującej treści uchwała: "Rada
Naukowa uważa za wskazane przeprowadzenie dalszych badań
kraterków meteorytowych w Morasku, oraz uważa za celowe
otoczenie miejsca spadku meteorytu Morasko ochroną i uznanie tego terenu za rezerwat przyrody". Równocześnie ze strony
biologów wzrosło także zainteresowanie tym terenem, gdyż
zawiera on pewne osobliwości przyrody ożywionej. Przede
wszystkim sam drzewostan przedstawia charakterystyczny
i rzadko już w Wielkopolsce spotykany zespół lasu grądowego,
a w największym kociołku-kraterku rośnie masowo osobliwość
florystyczna - rogatek krótkoszyjkowy (Ceratophyllum submersum). Opracowania flory i fauny tego terenu dokonał autor
wraz z kolegą Zyg m u n t e m P n i e w ski m. Uwzględni
liśmy możliwie w pełni wszystkie elementy przyrody terenu
łącznie z jego geomorfologią i zagadnieniami meteorytycznymi,
przedstawiając
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody
konkretny projekt utworzenia na tym terenie rezerwatu przyrody. Jednakże wśród licznych głosów przychylnych temu projektowi, znaleźli się również oponenci. Zwracamy się przeto
do wszystkich miłośników ojczystej przyrody o poparcie sprawy i zabiegi w Ministerstwie Leśnictwa od którego decyzji
zależy prawne zatwierdzenie rezerwatu dla jedynego jak dotąd w Polsce niewielkiego skrawka ziemi o wartościach jednocześnie biologiczno-geomorfologicznych i kosmicznych.

KRONIKA
Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od l lipca do 30 września 1968 r.)
A. Sztuczne satelity
l. Mołnia - l (8), ZSRR.

wprowadzona na wydłużoną orbitę satelitarną 5 lipca
perigeum 500 km, apogeum 40000 km
zawiera aparaturę telekomunikacyjną: radio, TV, telefon, telegraf
zapewnia łączność między stacjami sieci Orbita obejmującymi
cały teren ZSRR.
2. Explorer - 39, USA.
- 8 sierpnia wprowadzony na orbitę przy pomocy 4-stopniowej rakiety Scout, wystrzelonej z Bazy Vandenberg w Kalifornii
-
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perigeum 800 km, apogeum 2500 km
- masa 9 kg, zawiera aparaturę do badań zmian gęstości temperatury atmosfery na różnych wysokościach
3. Explorer - 40, USA.
- satelita bliźniaczy, wprowadzony na orbitę równocześnie z Explorer'em- 39
-· cel: rejestracja natężenia promieni kosmicznych na różnych wysokościach.

4. Kosmos - 230 do 243, ZSRR.
- satelity różnych typów do badań bliskiej przestrzeni kosmicznej.
B. Statki kosmiczne.
l. Sonda - 5, ZSRR.
- 15 września wystrzelona na orbitę parkingową (perig. 187 km,
apog. 219 km), nachylenie do równika 51 °,5; po 67 min. lotu orbitalnego
włączono silniki i wprowadzono Sondę 5 na trajektorię wiodącą ku
Księżycowi; 18 września stacja okrążyła Księżyc w odległości 1950 km;
po przeprowadzeniu niezbędnych korektur lotu stacja wodowała w dniu
21 września na O. Indyjskim; po wyłowieniu w dniu 22 września stację
przewieziono do Bombaju, a następnie drogą powietrzną do ZSRR
- cel: zebranie danych fizycznych z przestrzeni między Ziemią,
a Księżycem oraz wokół Księżyca; wypróbowanie nowych zespołów
i systemów dokonywania manewrów w przestrzeni i powrotu poprzez
atmosferę na powierzchnię Ziemi.
C. Inne doniesienia.
Problemy zabezpieczenia przed wpływem radiacji w czasie lotów
kosmicznych oraz wpływ warunków lotu na obiekty biologiczne były
tematem międzynarodowego sympozjum w Dubnej w dniach od 16 do
19 lipca. W sympozjum tym wzięli udział fizycy Bułgarii, Czechosło
wacji, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR.
W czasie od 14 do 27 sierpnia odbyła się w Wiedniu I światowa
Konferencja Kosmiczna zwołana przez ONZ. W Konferencji uczestniczyło ponad 500 delegatów z 74 krajów zainteresowanych rozwojem
badań kosmicznych. Czteroosobowej delegacji z Polski przewo,dniczył
prof. dr Stefan Piotrowski, kierownik Zakładu Astronomii P AN. Przewodniczącym konferencji był Minister Spraw Zagranicznych Austrii
dr Kurt Waldheim, który jest także przewodniczącym Komisji ONZ
do spraw pokojowego wykorzyst!ljlia przestrzeni kosmicznej. Głównym
celem Konferencji było rozpatrzenie możliwości praktycznego zastosowania wyników badań kosmicznych. Rozpatrywano także sposoby
i możliwości włączenia do badań przestrzeni krajów, które same nie
dysponują środkami do samodzielnego prowadzenia tych badań. Kraje
socjalistyczne (Bułgaria, Czechosłowacja, Kuba, Mongolia, Polska, Rumunia, Węgry i ZSRR) zgłosiły w czasie Konferencji projekt świato
wego systemu telekomunikacji satelitarnej p.n. ,.Intersputnik". W czasie
trwania Konferencji czynna była wystawa ,.Zdobycie Kosmosu" reprezentująca dorobek techniczny astronautyki oraz osiągnięcia naukowe
w dziedzinie badań przestrzeni i ciał układu planetarnego.
18 września próbowano wprowadzić na orbitę stacjonarną satelitę
telekomunikacyjnego Atlantic - 3 (USA). Próba ta zakończyła się niepowodzeniem, rakieta Thor-Delta wraz z satelitą spadła do O. Atlantyckiego. Atlantic - 3 miał być przeznaczony do retransmisji progra-
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mów TV

między Ameryką a Europą. Wobec
telewizyjną
obsługę
igrzysk olimpijskich

niepowodzenia tej próby
w Meksyku prowadził

satelita Atlantic - 2.
W ZSRR prowadzony jest eksperyment pozorowanego lotu na Marsa.
Przedmiotem eksperymentu jest stado 204 psów, które w jednym z laboratoriów radiacyjnych poddawane są napromieniowaniu o dawkach
odpowiadających promieniowaniu występującemu w przestrzeni między
planetarnej. Czas trwania eksperymentu przewidziany jest na ok.
3 lata, do chwili obecnej przekroczono już połowę tego okresu. Dotychczasowe wyniki są zadawalające, psy zachowały normalną ruchliwość, apetyt i wagę. Także puls i oddech nie odchylają się od normy.
Analiza krwi i szpiku kostnego daje pozytywne wyniki.
W jednej z poprzednich kronik sztucznych satelitów (p. Urania
1968, Nr 7/8, s. 216) poruszona była sprawa francusko-radzieckiej
współpracy kosmicznej. Obecnie podać można nieco więcej szczegółów
o satelicie Roseau, który ma być wyniesiony w przestrzeń przy pomocy
radzieckiej rakiety. Satelita ten o masie ok. 280 kg zawierał będzie
aparaturę o masie ok. 70 kg obejmującą:
-· licznik do . pomiarów natężenia cząstek niskoenergetycznych,
- licznik masywnych jąder pierwotnego promieniowania kosmicznego,
- mierniki pola elektrycznego w przestrzeni i fal radiowych niskiej
częstotliwości, z anteną o 2 ramionach po 200 m długości,
- odbiorniki fal radiowych Słońca, Jowisza i magnetosfery Ziemi,
z anteną o 2 ramionach po 50 m długości,
- nadajnik fal radiowych sondujących magnetosferę Ziemi.
Satelita ma być umieszczony na wydłużonej orbicie o apogeum w odległości ok. 200000 km. Celem satelity Roseau będzie zebranie danych
obserwacyjnych z obszarów magnetosfery Ziemi, obszaru burzliwego
od strony Słońca oraz przestrzeni leżącej poza polem magnetycznym
Ziemi, a szczególnie występujących tam obłoków plazmy słonecznej.
ALEKSANDER KUSNIERZ

Supernowa odkryta z 14-letnim

opóźnieniem

Obecnie, gdy fotografia jest podstawową formą badań astronomicznych, zdarza się, że niektóre odkrycia - dotyczy to w szczególności
komet i gwiazd nowych - dokonywane są z wieloletnim opóźnieniem.
Taka sytuacja spowodowana jest tym, że niektóre negatywy opracowywane są szczegółowo dopiero po wielu latach, a często z różnych przyczyn nie zostają w ogóle wykorzystane.
Ostatnio podczas przeglądu takich archiwalnych klisz prof. Zwicky
(Obserwatoria na Mount Wilson i Falomar w Kalifornii) odkrył gwiazdę supernową leżącą w odległości kilkunastu sekund łuku od jądra
eliptycznej galaktyki NGC 4335 (jasność fotograficzna 13 111 ,7). Na
dwóch zdjęciach wykonanych 122 cm kamerą Schmidta na Mt. Falomar
w dniach 10 i 18 kwietnia 1955 roku Supernowa ma jasność odpowiednio: 16111,3 oraz 17m,1 (fot.). Wiele faktów wskazuje na to, że mamy do
czynienia w tym wypadku z Supernową typu II.
(wg. "Rise Hvezd" nr 5/1968, str. 94)
WOJCIECH

SĘDZIELOWSKI
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kraterami Krafft i Cardanus

Przy zachodnim brzegu widocznej z Ziemi półkuli Księżyca położone
dwa niewielkie kratery: Krafft i Cardanus. Srednica pierwszego
z nich mierzy około 50 km (współrzędne selenograficzne: dług. -72° OO',
szer. +16° 48'), drugiego natomiast około 46 km (współrzędne selenegraficzne: dług. -72° 51', szer. + 13° 39'). Pomiędzy nimi znajduje się
niezbyt wysoki masyw górski o długości około 60 km, który łączy wały
górskie obu kraterów. Do niedawna nie zwracano uwagi na ten interesujący utwór, ponieważ z Ziemi jest bardzo źle widoczny na skutek
dużego skrótu perspektywicznego. W całej bowiem okazałości można
go zobaczyć dopiero na mozaice (fotomontażu), zestawionej ze zdjęć
otrzymanych przy pomocy amerykańskich sond księżycowych "Lunar
Orbiter".
są

STANISŁAW

"Kręte

R. BRZOSTKIEWICZ

doliny" przy kraterze Prinz

Między kraterem Aristarchus a masywem Montes Harbinger położony
jest krater Prinz, który ma około 30 km średnicy (współrzędne selenegraficzne: 45° dług. zach. i 25° szer. półn.). Właściwie są to tylko
resztki krateru, ponieważ jego południowo-zachodnia część została cał
kowicie zatopiona przez lawę. (Piękne zdjęcie tej okolicy Księżyca zamieszczone jest na czwartej stronie okładki Uranii, 1966, nr 2).
W sierpniu 1967 r. okolica krateru Prinz była sfotografowana przez
sondę "Lunar Orbiter 5". Najciekawszymi zaś utworami na otrzymanym zdjęciu są dwie "kręte doliny" (Amerykanie nazwali je Vatlis
Prinz l i VaHis Prinz II), mające zaledwie po kilka metrów szerokości.
Uczeni przypuszczają, że obie doliny powstały w wyniku erupcji wulkanicznych i wylewu lawy. Są one zresztą bardzo podobne do szczeliny
Hyginusa, sfotografowanej w lutym 1967 r. przez sondę "Lunar Orbiter - 3". (Zdjęcie szczeliny Hyginusa reprodukowane jest na drugiej
stronie okładki Uranii, 1967, nr 12).
(Wg NASA facts, Vol. IV, No. 4)
STANISŁAW

Pogoda na Ziemi a

położenie Księżyca

R. BRZOSTKIEWICZ

na niebie

W r. 1953 radioastronom australijski E. G. B o v e n wystąpił z hipotezą, że fazy Księżyca mają wpływ na frekwencję meteorytów wpadających do atmosfery ziemskiej i na ilość opadów atmosferycznych. Największa ilość opadów występuje 3-5 dni po syzygiach (nów lub pełriia
Księżyca), natomiast w pierwszej i ostatniej kwadrze wielkie ulewy
zdarzają się stosunkowo rzadziej. (Urania, 1965, nr 6, str. 184-186).
Zaobserwowane właśnie fakty doprowadziły Bovena do wniosku, iż
jądra kondensacji pary wodnej w atmosferze są pochodzenia pozaziemskiego, mając swe źródło w strumieniach meteorytów wpadających do
atmosfery naszej planety. Księżyc przechwytuje część materiału meteorytowego w czasie obiegu dokoła Ziemi i w ten sposób modeluje ilość
cząstek meteorytowych dochodzących do atmosfery ziemskiej. Liczba
wpadających do atmosfery cząstek meteorytowych odniesiona względem
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faz Księżyca daje przebieg przypominający krzywe opadów atmosferycznych.
Ostatnio meteorolodzy amerykańscy doszli znów do wniosku, że ilość
opadów atmosferycznych jest zależna nie tylko od faz Księżyca, ale
również od jego położenia na niebie. Najwięcej opadów ma przypadać
4-5 godzin po dolnej kulminacji i 2 godziny po górnej kulminacji.
Ponadto ilość opadów zwiększa się w tych dniach synodycznego obiegu,
w których kulminacja górna Księżyca wypada około 3 godzin przed
wschodem Słońca i około 5 godzin po południu oraz gdy jest on w perigeum i na ekliptyce.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Radarowa mapa powierzchni Wenus

Astronomowie amerykańscy z Ośrodka Radiofizyki i Badań Kosmicznych Uniwersytetu Cornella pracują nad radarową mapą powierzchni
Wenus. Podsta.wą do jej opracowania są obserwacje wykonane w latach 1964 i 1967 przy pomocy radioteleskopu o średnicy 300 m, który
znajduje się w Arecibo (Puerto Rico). W kierunku Wenus wysyłano
sygnały radarowe, a czas powrotu oraz zmiany częstotliwości ich echa
pozwoliły zmierzyć nierówności planety. Uzyskane dane przekazuje się
komputerowi, określającemu różne stopnie gładkości lub chropowatości
powierzchni Wenus.
Dotąd sporządzono radarową mapę jednej trzeciej powierzchni Wenus, a w przygotowaniu jest dalsza część mapy, która obejmie prawie
całą jej powierzchnię. Na mapie zlokalizowane są nierówności, mogące
być łańcuchami górskimi. Opracowana część mapy wykazuje, że znaczna część północnej półkuli planety jest górzysta, natomiast południowa
stosunkowo bardziej płaska. Ponadto stwierdzono, iż powierzchnia Wenus zbudowana jest z materiału bardziej zwartego niż powierzchnia
Księżyca.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

OBSERWACJE
Radiowa aktywność Słońca w roku 1967
Powszechnie znany jest fakt, że aktywność Słońca przejawia się szczególnie silnie w zakresie radiowym. Zmiany natężenia promieniowania
radiowego Słońca dochodzą momentami do tysiąca, natomiast jasność,
w zakresie optycznym jest praktycznie stała. Optycznymi metodami rejestruje się dlatego zjawiska krótkotrwałe a więc plamy, pochodnie, rozbłyski itp. i dopiero na podstawie statystycznej analizy wyciąga się wnioski dotyczące długoczasowych zmian aktywności słonecznej. W zakresie
radiowym można mierzyć dzienne zmiany natężenia promieniowania oraz
dane dotyczące zjawisk niezwykłych (burz szumowych, różnego typu wybuchów). Obserwacje optyczne i radiowe dają uzupełniające się nawzajem
informacje wzbogacające nasze wiadomości o najbliższej gwieżdzie-Słoń
cu. Jest więc rzeczą wielce pouczającą i ciekawą porównać radiową
aktywność Słońca z roku 1967 z danymi opublikowanymi przez Prof.
Mergentalera w numerze 7/8 .,Uranii" z br.
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Materiały dotyczące radiowej aktywność Słońca przedstawione w tej
notatce zostały uzyskane w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach pod Toruniem. Pomiary radiowe Słońca prowadzone są od roku 1958
i pozwoliły na zgromadzenie bogatego materiału obserwacyjnego. Niestety jest to okres za krótki by obejmował cały jedenastoletni cykl sło
neczny, niemniej pozwala na zaobserwowanie zmian rocznych w znacznej
części cyklu.
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Rys. l.
Rys. l przedstawia średnie roczne wartości natężenia promieniowania
radiowego na fali 2,37 m począwszy od roku 1958 a skończywszy na 1967.
Ostatnie maksimum główne miało miejsce w roku 1957, jednak obserwacje wskazują na istnienie powtórnego silnego maksimum radiowego
na falach metrowych w roku 1960. Lata minimum radiowej aktywności
Słońca to 1963, 1964, 1965, natomiast lata 1966 i 1967 wskazują na ponowny wzrost aktywności słonecznej w nowym cyklu.
Srednie dzienne wartości natężenia promieniowania Słońca na fali
o długości 2,37 m z roku ubieglego pokazane są na rys. 2. Wyraźnie widać, że dynamika jest olbrzymia. Stosunek największego do najmniejszego natężenia jest rzędu 200. Warte podkreślenia jest to, że są to wartości średnie, a więc wartości chwilowe były znacznie wyższe. Analizując
wykres zmian liczby Wolfa (patrz "Urania" nr 7/8 1968 r .) i wykres 2
można odszukać maksimum występujące w tym samym czasie, chociaż
pełnej korelacji nie ma z powodu różnorodności obydwu zjawisk. Flamy
występują w fotosferze, natomiast źródła metrowych fal radiowych są
umiejscowione w koronie. Wykres 2, poza ogólną orientacją dotyczącą
radiowej !,lktywności Słońca, daje możliwość prześledzenia życia centrów
aktywnych. Ze względu na dużą kierunkowość emisji radiowej obszar
taki najsilniej promieniuje podczas przejścia przez centralny południk.
Jeśli czas życia jest dostatecznie długi można po 27 dniach (pełny obrót
Słońca) zaobserwować ponowny wzrost natężenia promieniowania pochodzącego z tego samego obszaru. Linią grubą na rys. 2 połączone są punkty
średnich wartości natężenia promieniowania w okresie każdego obrotu
Słońca. Daje to lepszy obraz zmian niż śr e dnie miesięczne .
ANDJl.ZEJ KUS
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Akty wno ść S łoń ca

a wahania stanów wody morza na naszym
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W y brzeż u

Zagadnienie wpływu aktywności Słońca na pogodę i na wahania stan ów wody morza na naszym wybrzeżu, według pełnych spostrzeżeń miesięcznych meteorologicznych i mareogramów na stacjach Oddziału Morsk iego PIHM: Gdynia, Kołobrzeg i Świnoujście badam od roku 1960.
W Uranii Nr 2, luty 1966, na str. 58-59 po raz pierwszy poruszyłem to
zagadnienie na tle aktywności Słońca w r. 1964. Analogicznie do tego
wstępnego artykułu napisałem następny, za r. 1965.
Przeglądając bogaty material naukowy naszej biblioteki oddziałowej,
a mianowicie: poniemiecki za lata odległe w czasie i za czas drugiej
wojny oraz polski międzywojenny i powojenny, natknąłem się na pracę
mgr inż. H e nr y k a Król a pt. "Wahania stanów wody Morza Bałtyc
kiego w okresie 1816-1965", Słupsk 1964-1966. W pracy tej (str. 20) jest
"monstrualnie" długi wykres przedstawiający przebieg krzywej najwyż
szych miesięcznych stanów wody morza w Kołobrzegu na tle krzywej
plam słonecznych w okresie 1868-1962 w liczbach Wolfa. Materiał ten
za 95 lat, riotyczący tego zagadnienia, jest naprawdę nie do pogardzenia.
W pracy swej Autor pisze na str. 23 (podaję tylko ważniejsze wyjątki)
" ... należy stwierdzić, że przebieg maksymalnych miesięcznych stanów
wody w Kołobrzegu ma odwrotny rytm w stosunku do przebiegu miesięcznych plam słonecznych tego samego okresu badań w latach 18681962 ... " (Autor zaznacza, że ze względu na brak pełnych danych hydrologicznych za lata 1816-1867, okres ten ostatecznie pominął. Ponadto zaznacza, że co do danych o aktywności Słońca korzystał z materiałów
naukowych astronomicznych Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu). Dalej Autor pisze: " ... Im większa jest ilość plam słonecznych,
jak w latach 1868-1873, 1946-1951 i 1956-1960, tym mniejsze są najwyższe stany wody Bałtyku, które zaistniały w powyższych okresach lat
spokojnego Słońca, kiedy ilość plam słonecznych zbliżała się do zera, jak
w latach hydrologicznych (rok hydrologiczny liczy się od listopada do
listopada): 1888-1889, 1889-1901, 1914, 1923-1924, 1954-1955 najwyższe
stany wody miesięcy zimowych z reguły wahają się w granicach 600 cm.
Do absolutnego maksimum równego 716 cm, a zanotowanego w lutym
1874 r. na wodowskazie w Kołobrzegu ... " Uogólniając to zagadnienie
Autor pisze dalej: " ... Zmiana aktywności Słońca wpływa decydująco na
układy barometryczne na naszej półkuli północnej, zwłaszcza w półroczach zimowych okresu badanego ... ". I jeszcze dalej na stronie 63, Autor
pisze we wnioskach końcowych: " ... l - prawdopodobieństwo zaistnienia
maksymalnych stanów wody, będących następstwem przypływów sztormowych - wypada w latach spokojnego Slońca i odwrotnie w latach
wzmożonej aktywności Słońca maksymalne stany wody są wydatnie
niższe w granicach 500-580 cm. Na wodGlwskazach południowego Bał
tyku ... ". Tyle wypowiedział się Autor o tym zagadnieniu.
Badając i analizując to zagadnienie za r. 1964 (patrz Urania Nr 2, luty
1966), nie znając jeszcze pracy inż. H. Króla, która wówczas nie ukazała
się w druku, opierając się jedynie na pełnej miesięcznej dokumentacji
naszych stacji, pisałem tak: " ... W miesiącach spokojnego Słońca stan morza (w Świnoujściu, Kolobrzegu i Gdyni, na odległości lotu ptaka 286 km) jest raczej wyższy ponad normę". A w swej pracy za r. 1965
(w druku), pisałem: " ... w miesiącach, których liczby Wolfa były większe
od 50, stan wody morza (na tych samych stacjach) raczej niski...". ·
Czyli moja analiza materiału oddziałowego za dwa oddzitlne lata
1964 i 1965, pokrywa się z wywodami inż. H. Króla. Pokrywa się za czas
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łączny razem 97 lat (95 lat przebadanych w jednym ciągu przez niego.
i dwa lata przeze mnie), opierając się zgoła na innym materiale naukowym, tak astronomicznym jak i hydrologicznym.
97 lat to okres tak długi, że można zupełnie pewnie wyciągnąć wniosek,.
zresztą jedyny,. słuszny i pewny naukowo, że: czym większa aktywność
Słońca, wyrażona w liczbach względnych Wolfa, tym n iż s z y stan wody·
morza (wyrażony w średnich miesięcznych) na naszym Wybrzeżu (stacje:
Świnoujście, KoŁobrzeg i Gdynia) i odwrotnie czym niższe liczby
względne Wolfa stan morza raczej wyższy.
Dalsze badania nad czynnikami pogody, zależnymi od aktywności Słoń
ca prowadzę nadal. Z posiadanego i już przeanalizowanego materiału widzę, że zagadnienie to, skomplikowane i zawiłe, chyba uda mi się rozwią
zać w najbliższych latach.
STANISŁAW KRZYWOBŁOCKl

Obserwacje wzajemnych bliskich koniunkcji

księżyców

Jowisza

Wzajemne koniunkcje w układzie galileuszowych księżyców Jowisza
mimo pozorów, do zjawisk dość rzadkich i ciekawych. Na przestrzeni roku może się ich zdarzyć nie więcej jak kilkanaście - mam
tu na myśli złączenia bliskie, gdy odległość między dwoma księżycami
wynosi nie więcej niż kilka sekund łuku . Atrakcyjność zjawiska polega również na tym, że w różnych instrumentach przedstawia się ono
nam inaczej : w mniejszych instrumentach oba składniki zlewają się·
w jedną gwiazdę, podczas gdy w polu widzenia instrumentu o więk
szej sile rozdzielczej przez dłuższy czas widoczne są oddzielnie i dogodnie możemy obserwować "mijanie się" obu ciał.
Dysponując refraktorem Zeissa o średnicy obiektywu 80 mm i o powiększeniach 30 X do 238 X , obserwowałem
dwa kolejne zjawiska
w dniach 9 i 10 czerwca br. W pierwszym przypadku do złączenia
doszło między księżycem I (Jo) i III (Ganimed), w dniu następnym między II (Europa) i ponownie III.
Wyznaczone przeze mnie momenty zbliżeń wyraźnie odbiegają od
efemerydy podanej w nr 5/68 :Riile Hvezd :
należą,

Data

1968. VI. 9
1968. VI 10

l Efemeryda lObserwacja l

Błąd
średni

hm

hm

m

20 43
21 46

22 45
23l 15

± 20
± 10

Odchyłki

l

od efemerydy
h m

m

2 03 ± 20
l 29 ± lO

W obu przypadkach minimalną odległość między księżycami oceniłem
na 5" ± 2", co jest w zgodzie z efemerydą (4",6 ± 0" ,l oraz 4" ,±0",1) .

•
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KRONIKA HISTORYCZNA
Obserwatorium Astronomiczne na -Dobrej Wodzie
Przyczynek do historii
okupacji hitlerowskiej.

miłośniczego

ruchu astronomicznego w latach

Trzymając się banalnych ale niezrównanych szablonów dziennikarnależałoby zacząć tak: "W nawale wielkich rocznic politycznych
upłynęło w ubiegłym roku niepostrzeżenie 25-lecie założenia Obserwatorium Astronomicznego na Dobrej Wodzie." Byłoby to patetycznie, ale
czyż nie zasługuje na patos wspomnienie konspiracyjnej organizacji
astronomicznej? A w ogóle żałuję, że byłem jednym z założycieli tej
instytucji, bo pisząc o niej obiektywne wspomnienie będę musiał stale
przełamywać siebie i właściwą mi, a wbrew charakterowi przez staranne wychowanie nabytą skromność. Łatwiej pisać panegiryki na cześć

skich

innych.
Lata okupacji hitlerowskiej spędziłem w małym miasteczku Sulejowie pod Piotrkowem Trybunalskim. Miasteczko i przed wojną nie
wielkie, S-tysięczne, po kilkukrotnych bombardowaniach, przejściach
frontu, aresztowaniach i masowych deportacjach wyszło z wojny zaledwie z 4 tysiącami mieszkańców. Byłem licealistą. W miasteczku
oprócz mnie tylko nieliczna młodzież kontynuowała naukę w ściślejszym
lub luźniejszym kontakcie z konspiracyjnym gimnazjum i liceum
w Piotrkowie. Dzisiejsza młodzież, która często naukę traktuje jako
przykry obowiązek, nie jest w stanie zrozumieć, jak cenną była ona
rzeczą dla tych, którzy uczęszczali na tajne komplety nauczania. Dla
nas była rzeczą jeszcze droższą. W Sulejowie nawet "kompletów" nie
było, a ze względu na łapanki nie sposób było jeździć stale do Piotrkowa. Uczyliśmy się więc sami w domu pomagając jedni drugim i zdając
egzaminy jako eksterni przy istniejących kompletach w Piotrkowie.
Gdy spotykałem się z kolegami rozmawialiśmy więc nie o jakichś
głupstwach, ale po omówieniu nowości politycznych i spraw konspiracyjnych (wszyscy w jakimś stopniu byliśmy oczywiście w kontakcie
z konspiracją) dyskutowaliśmy z zapałem te rzeczy, które sprawiały
nam trudność, albo które szczególnie się podobały w kursie szkoły.
Mogliśmy więc rozmawiać godzinami o sinusach i cotangensach, o prawach promieniowania i stałej grawitacji. Najmądrzejszym z moich
kolegów był Zygmunt Wójcik, który znał się skądeś nawet na rachunku
całkowym i metodzie najmniejszych kwadratów. Miał on z kolei starszego brata Tadeusza, który był dla mnie wyrocznią w sprawach politycznych. Obaj mieli sporą wiedzę astronomiczną.
Takie rzeczy narastają lawinowo. Najpierw jakaś dyskusja nad taplanetarnego, potem raz i drugi oglądanie planet na zimo. wym niebie, a wreszcie postanowiliśmy założyć prawdziwe obserwatorium. Zarówno ze względów personalnych, jak i na swobodny widnokrąg, jako miejsce obserwatorium została wybrana posesja pp. Wójcików
na przedmieściu Sulejowa zwanym Dobrą Wodą (obecnie: ul. Dobra
Woda 15). Chcieliśmy z początku nazwać naszą placówkę Obserwatorium Sulejowskim, ale biorąc pod uwagę, że obserwatorium londyńskie
bierze imię od przedmieścia i nazywa się Obserwatorium w Greenwich,
przyjęliśmy nazwę "Obserwatorium Astronomiczne na Dobrej Wodzie".
blicą układu
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Instrumentarium składało się z geodezyjnego niwelatora o dużym
powiększeniu (jeżeli dobrze pamiętam: 40 krotnym) i małej światłosile,
oraz z połówki pryzmatycznej lornetki posiadającej dużą światłosiłę
przy małym powiększeniu. Niwelator został ustawiony w montażu
azymutalnym na specjalnej głowicy z dwiema poziomnicami, a z biegiem czasu dodatkowo wyposażony w dwa kątomierze tak, że stanowił
prymitywne narzędzie uniwersalne. Głowicę tę ustawiało się na ciesielskiej "kobyłce", którą, przez analogię do trójnogu, nazywaliśmy czwórnogiem. Tak ustawiony niwelator był naszą główną lunetą. Lornetkę
do obserwacji opierało się poprostu na jakimś prowizorycznym statywie,
żeby się nie trzęsła.
Godzina policyjna ograniczała możliwości wspólnego zbierania się
na obserwacje. Wiosną i latem zmierzch astronomiczny zapadał dopiero
wtedy, kiedy już nie wolno było chodzić po ulicach. A i przez cały rok
nie można się było zebrać razem, gdy szło o zjawiska dostrzegalne
później nocą. Dlatego luneta wraz z głowicą, ale bez czwórnogu, często
bywała wypożyczana członkom obserwatorium do domu. Czasem ci
członkowie pożyczali ją dalej swoim znajomym. W rezultacie, jak przystało na instytucję konspiracyjną, nie wszyscy obserwatorzy znali się
osobiście. Zachowany główny dziennik obserwacji obejmuje tylko te,
które zostały wykonane w centrali na Dobrej Wodzie i z mojego podwórka przy ul. Koneckiej (Obecnie: Konecka 46). Dlatego nie potrafię
dziś odtworzyć pełnej listy obserwatorów. Pierwszym dyrektorem obserwatorium był Tadeusz Wójcik. Obserwowali wraz z nim jego brat
Zygmunt i siostra Zofia Wójcikówna. Z urządzeń obserwatorium korzystali też Janusz Krawczyński i Jerzy Dobrzycki. Członkiem korespondentem był Andrzej Heppen z Warszawy, który na Pradze przez
jakiś czas prowadził filię obserwatorium. Razem ze mną (drugim i ostatnim dyrektorem) mogę się więc doliczyć 7 osób, ale napewno było ich
więcej.
W końcowym okresie wojny na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
krzewił zainteresowania astronomiczne wśród
młodzieży
znakomity
znawca mechaniki nieba prof. dr Felicjan Kępiński. Centrala naszego
obserwatorium nigdy nie weszła z nim w kontakt, czego niewątpliwie
należy żałować. O ile jednak mogę dziś wnioskować z pewnych wypowiedzi luźniej współpracujących z nami osób, wpływy prof. Kępiń
skiego zazębiały się z naszymi wpływami, docierały do tych samych
osób. Zarówno ze względu na biografię prof. Kępińskiego, na dzieje
naszego obserwatorium, jak i na ogólną historię ruchu miłośniczego
w czasie okupacji ciekawe byłoby wyjaśnienie tej sprawy. Może ktoś
z czytelników Uranii potrafiłby udzielić tu jakichś informacji.
Tylko przez pierwsze dni wystarczało nam proste oglądanie gwiazd,
mgławic i planet. Niedługo zapragnęliśmy prowadzić jakiś choćby prymitywny program naukowy. Gdyby ktoś mógł nami wtedy pokierować
moglibyśmy naszymi instrumentami z powodzeniem obserwować gwiazdy zmienne a nawet pokusić się o poszukiwania komet światłosilną
lornetką. Niestety, byliśmy zupełnie odcięci od jakichkolwiek ośrodków,
od kalendarzy astronomicznych i naukowych bibliotek. Wiedzę czerpaliśmy z podręczników szkolnych, kilku książek popularno-naukowych
(głównie Jeans) atlasów oraz z jakichś niedowarzonych efemeryd astronomicznych zamieszczanych w gadzinowej prasie.
Osobiście byłem inicjatorem największego głupstwa w dziedzinie prac
astronomicznych, o jakim kiedykolwiek słyszałem. Fostanowiłem mianowicie namalować w naturalnych barwach atlas ciekawych gwiazd
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tak, jak one wyglądają przez lunetę. Wykonałem akwarelami plansze
Antaresa, alfy Psów Gończych, alfy Herkulesa i gwiazdy Mizar. Rozpoczynałem właśnie malownie piątego obiektu, kiedy się spostrzegłem,
że maluję nie barwne pobłyski gwiazd, ale wady chromatyczne naszej
lunety.
Znacznie rozsądniejsze były już pomiary nachylenia pierścieni Saturna. Mierzyliśmy stosunek półosi widomej elipsy i stąd otrzymywaliśmy zupełnie poprawne choć niezbyt dokładne (±3°) informacje o aktualnym kierunku osi obrotu Saturna. Prymitywnym mikrometrem, a raczej skalą zrobioną z włosów koleżanki i umieszczoną w ognisku okularu, mierzyliśmy kątowe odległości między składnikami najjaśniejszych
gwiazd podwójnych wizualnie. Mierząc dodatkowo kąty pozycyjne
mieliśmy nadzieję, że uda nam się wyznaczyć okresy ich wzajemnego
obiegu. Nie miał nam kto powiedzieć, że idzie tu o zbyt długie okresy,
aby je wyznaczyć z paroletnich i to bardzo niedokładnych obserwacji.
Z podobnych powodów żadnego znaczenia nie mają nasze obserwacje
zaćmienia Księżyca i plam na Słońcu. Trudno byłoby wymieniać wszystkie tematy naszych obserwacji.
Największa kampania obserwacyjna dotyczyła księżyców Jowisza.
Były to pięknie prezentujące się obiekty, a nam brakowało nawet jakichkolwiek efemeryd, aby ustalić który księżyc jest który. To też
postanowiliśmy sami opracować teorię ich ruchów. Rozpoczęliśmy od
możliwie
jaknajczęstszych
obserwacji notując położenie księżyców
względem tarczy planety bez silenia się z początku na identyfikację.
Stwierdziliśmy następnie, że w skrajnych położeniach można było
zidentyfikować bez trudu najdalszy z galileuszowych księżyców Kalisto. Biorąc pod uwagę periodyczność tych skrajnych położeń ułoży
liśmy przy założeniu kołowaści orbity, wzór interpolacyjny na ruchy
tego księżyca. Mogliśmy wtedy identyfikować go nie tylko w położe
niach skrajnych ale i w pośrednich. Znając te położenia, mogliśmy
w podobny sposób, z początku w położeniach skrajnych a potem
i wszystkich zidentyfikować Ganimeda, a potem kolejno Europę i lo.
Tylko zresztą dla Kalisto uzyskaliśmy zgodność z obserwacjami wystarczającą do przewidywań na wiele miesięcy naprzód. Dla lo otrzymaliśmy dwuznaczność. Oprócz rzeczywistego okresu obiegu wynoszą
cego niecałe dwa dni, do naszych niezbyt gęsto naniesionych na wykres obserwacji pasował również okres 2,5 dnia.
Począwszy od marca 1943 co miesiąc nasze obserwatorium wydawało
oficjalne "Sprawozdanie z Działalności". Zapieczętowane specjalną naklejką z odciskiem wyobrażenia Saturna i liter O.A.D.W. było rozdawane członkom i sympatykom. Ponieważ pamiętam, że przepisywałem
je przez wiele kalek nieraz dwukrotnie (na tej samej maszynie przepisywałem też instrukcje obchodzenia się z bronią) można przyjąć, że
nakład wynosił jakieś 8 czy 12 egzemplarzy. Przypuszczam, że był to
jedyny podziemny periodyk astronomiczny w czasach okupacji hitlerowskiej. Jeśli się mylę, będę wdzięczny za sprostowanie. Za lata 1943
i 1944 wydano poza tym "Bilanse Roczne" ze skorowidzami obiektów
obserwowanych.
Mógłby ktoś powiedzieć, że coś tu jest nie w porządku. Naokoło
wojna, a tu młodzież obserwuje sobie gwiazdki i wydaje sprawozdania.
Otóż nie. W niektórych miesiącach sprawozdania się nie ukazały. Brak
ich za listopad i grudzień 1943, za styczeń 1944 i począwszy od marca
1944 do stycznia 1945. Nie miał wtedy kto obserwować. Nie miał kto
pisać sprawozdań. Były sprawy ważniejsze. Od lata 1944 z trzech fila-
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rów obserwatorium wszyscy byliśmy już w oddziałach partyzanckich.
Dziwnym zbiegiem okoliczności w trzech różnych organizacjach: Armii
Krajowej, Batalionach Chłopskich i Armii Ludowej.
Po wyzwoleniu usiłowaliśmy reaktywować obserwatorium. Przez jakiś
czas istniało ono jako agenda Związku Walki Młodych w Sulejowie
pod nową nazwą "Koło Astronomiczne im. Alberta Einsteina, dawniej
Obserwatorium Astronomiczne na Dobrej Wodzie". Z.W.M. prowadził
wówczas w Sulejowie bardzo ożywioną działalność kulturalną. Istniały
kółka literackie, dramatyczne itp. Astronomia niestety nie chciała się
jakoś przyjąć. W ostatnim "Sprawozdaniu Miesięcznym Nr 16" za
czerwiec 1945 r. czytamy: "Ogółem dokonano 3 obserwacji, z tego
2 tyczyły się planet i ich satelitów, l - gwiazdy stałej... Żadnych
pomiarów i wyliczeń nie robiono". Wprawdzie w sulejowskim, lokalnym, powielanym pisemku ZWM-owskim "Wzwyż" ukazywały się
wzmianki o Kole Astronomicznym ale wszystko niestety zmierzało ku
jego upadkowi. P.T.M.A. nie wznowiło wtedy jeszcze działalności, żeby
móc wesprzeć i przejąć tę placówkę pod swoją egidę zanim przyszło
jej upaść. "Bilansu Rocznego" za rok 1945 nikomu się już nie chciało
napisać. Większość nas, założycieli było wtedy na studiach w odległych
miastach.
Pełniący obowiązki głównego refraktora niwelator został w kilka
lat póżniej ofiarowany do Obserwatorium Astronomicznego U.M.K.
w Piwnicach, gdzie podobno miał się przydać do optycznych prac laboratoryjnych. Lornetka gdzieś się zgubiła. Została teczka zawierająca
dziennik obserwacji, komplet "Sprawozdań", trochę rysunków i wykresów. Jeszcze w roku 1968 nadeszła co prawda na Dobrą Wodę oferta
na zakup narzędzi astronomicznych od pewnych zachodnioeuropejskich
zakładów optycznych, ale był to już tylko wynik żartu.
Do niewątpliwych osiągnięć Obserwatorium. Astronomicznego na
Dobrej Wodzie należy wychowanie dwu docentów astronomii. Jednym
jest historyk astronomii Jerzy Dobrzycki (ostatnio dawno nie pisał do
"Vranii", ale starsi czytelnicy go pamiętają), drugim - ja. Ale i ci
obserwatorzy, którzy nie pozostali astronomami wynieśli z niego pasję
badawczą. Z braci Wójcików jeden jest naukowcem metalurgiem,
drugi pracuje w doświadczalnym ośrodku rolniczym. A ich siostra
p. Zofia obecnie Klingerowa jednego z synów, Michała wychowała na
miłośnika astronomii.
KONRAD RUDNICKI

Atlas nieba Jana Heweliusza wydany w Uzbekistanie

W r. 1969 mija 2500 lat od założenia Samarkandy, jednego z najstarszych miast świata. Tu właśnie mieściła się stolica państwa T im u r a- l e n g a (133&-1405), sławnego wodza i zdobywcy mongolskiego. W mieście znajdują się liczne pamiątki kultury materialnej i duchowej, świadczące o wysokiej cywilizacji ludów zamieszkujących kiedyś dzisiejszy Uzbekistan. Jedną z takich pamiątek są ruiny obserwatorium astronomicznego, które w pierwszej połowie XV wieku założył
U ług- b e g (1394-1449), wnuk wielkiego emira Timura.
Uług beg był bowiem nie tylko sławnym księciem tatarskim, ale
również wybitnym astronomem. Zbudowane przez niego w Samarkandzie
obserwatorium astronomiczne było wówczas największym na świecie.
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Głównym instrumentem tego obserwatorium był kwadrant murowany
kształcie cylindrycznym, mający aż 46,4 m średnicy i 51-55 m wy-

o

sokości. Placówkę uruchomiono w r. 1428, lecz była ona czynna tylko
przez 21 lat, ponieważ po tragicznej śmierci swego twórcy została
zniszczona przez fanatycznych derwiszów (Uług-bega zamordowa!~
przeciwnicy polityczni).
Najważniejszym dziełem Ulug-bega są Tablice gwiezdne ("Zidż-i-Gu
ragani"), które ukończone zostały w r. 1437. Dzieło składa się z czterech
następujących części: I sposoby liczenia czasu u wschodnich narodów, II - zbiór wskazówek z dziedziny astronomii praktycznej,
III - teoria ruchów planet i IV - wiadomości z astrologii. W dziele
znajduje się także katalog gwiezdny, zawierający pozycje 1022 gwiazd
północnej i południowej półkuli nieba. Katalog ten zachował wartość
naukową aż do naszych czasów, gdyż Ulug-beg z pomocą swego potęż
nego kwadrantu osiągnął dużą dokładność pomiarów.
Folski astronom Jan H e w e l i u s z (1611-1687) był jednym z pierwszych uczonych europejskich, który zainteresował się katalogiem Uług
-bega. W dziele pt. Prodramus astronomiae (Gdańsk, 1690) podaje dane
z tego katalq,gu, a ponadto na pięknej rycinie tytułowej swego dzieła
zamieszcza wizerunki kilku wybitnych astronomów, wśród których
znajduje się również podobizna uzbeckiego astronoma. Dlatego też
z okazji 2500. rocznicy założenia Samarkandy wydano w Uzbekistanie
trzecią część dzieła Heweliusza, które właściwie jest atlasem nieba.
Atlas naszego astronoma pt. Atlas zwiezdnogo nieba (Taszkient, 1968)
wydany został pod redakcją W. P. S z c z e głowa, dyrektora Instytutu Astronomicznego Akademii Nauk Uzbeckiej SRR w Taszkiencie.
Zawiera 30 stron tekstu w języku uzbeckim (transkrypcja rosyjska),
rosyjskim i angielskim (autorem tekstu także jest akademik Szczegłow)
oraz reprodukcje map z pracy Heweliusza pt. Uranographia (taki ty,
tul nosi trzecia część dzieła pt. Prodramus astronomiae). Praca ta obejmuje 54 przepysznie wykonane mapy poszczególnych gwiazdozbiorów,
na końcu zaś znajdują się dwie mapy przedstawiające północną i południową półkulę nieba.
Dzieło jest bardzo pięknie wydane i napewno zainteresuje historyków nauki, astronomów oraz wszystkich ludzi, dla których sprawy
rozwoju kultury ogólnoludzkiej nie są obojętne. Jest ono pięknym
przykładem współpracy między uczonymi różnych narodów na przestrzeni wielu wieków.
STANISŁAW

R . BRZOSTKIEWICZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

STYCZEN 1969 R.

W 1969 r. przypadają na Ziemi d w a z a ć m i e n i a Słoń c a
i trzy z a ćmi e n i a Księży c a, z których tylko dwa zaćmienia
Księżyca (2 kwietnia i 25 września) widoczne będą w Polsce. Charakterystyczne jest, że obydwa zaćmienia Słońca będą obrączkowe, a wszystkie trzy zaćmienia Księżyca - półcieniowe!
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Przypomnijmy, że zaćmienie Słońca może się zdarzyć tylko podczas
nowiu księżycowego i widoczne jest ze ściśle określonego, stosunkowo
niewielkiego obszaru powierzchni Ziemi. Zaćmienie obrączkowe zdarza
się wówczas, kiedy stożek cienia rzucanego przez Księżyc nie dosięga
swym wierzchołkiem powierzchni Ziemi, z czego wynika, że średnica
tarczy Księżyca widzianej z Ziemi jest wówczas mniejsza od średnicy
tarczy Słońca i w czasie centralnej fazy zaćmienia tarcza Księżyca nie
może całkowicie zasłonić tarczy Słońca (wokół ciemnej tarczy Księżyca
widoczna jest wtedy obrączka jasno świecącego brzegu tarczy Słońca).
Natomiast zaćmienie Księżyca przypada tylko podczas jego pełni i widoczne jest z Ziemi wszędzie tam·, gdzie akurat Księżyc widoczny jest
na niebie. Zaćmienie półcieniowe zdarza się wówczas, kiedy Księżyc
pogrąża się tylko w strefie półcienia, a nie wnika w stożek cienia
rzucanego przez Ziemię. Patrząc wtedy z Księżyca widzielibyśmy czę
ściowe zaćmienie Słońca zakrywanego przez tarczę Ziemi.
W i d o c znoś ć p l a n e t w 1969 r. na naszym niebie przedstawia
się postępująco. Merkury najlepiej będzie widoczny rankiem w pierwszych dniach maja i wieczorem pod koniec czerwca. Wenus przez
pierwsze trzy miesiące świeci pięknie jako Gwiazda Poranna, a po
kwietniowym złączeniu ze Słońcem jako Gwiazda Wieczorna będzie
ozdobą letniego i jesiennego nieba. Mars przechodzi przez gwiazdozbiory Wagi i Skorpiona do gwiazdozbioru Strzelca; widoczny jest
przez cały rok jako czerwona gwiazda dość nisko nad południowym
horyzontem (jego przeciwstawienie ze Słońcem przypada 31 maja).
Jowisz widoczny jest jako jasna gwiazda w gwiazdozbiorze Panny, początkowo całą noc, a potem wieczorem aż do złączenia ze Słońcem
w październiku, po którym zimą znów będzie widoczny nad ranem.
Saturn widoczny będzie początkowo w gwiazdozbiorze Ryb, a po złą
czeniu ze Słońcem w kwietniu znajdzie się w gwiazdozbiorze Barana;
przeciwstawienie Saturna ze Słońcem przypada 29 października, najlepiej więc można go będzie obserwować jesienią i zimą. Trzy pozostałe
planety najlepiej są widoczne wiosną i latem: Uran w gwiazdozbiorze
Panny, Neptun w Wadze i Pluton w Warkoczu Bereniki.
Rok 1969 będzie wyjątkowo "urodzajny" w z akry c i a jasnych
gwiazd i planet przez tarczę Księżyca, bo zdarzy się aż 35 takich
zjawisk! Zakrywane będą planety: Merkury, Wenus, Mars i Uran oraz
gwiazdy pierwszej wielkości: Kłos Panny, Antares i Regulus. Niestety,
żadne z tych zjawisk nie będzie widoczne w Polsce.
W 1969 r. przewidywany jest też powrót dziewięciu kom e t okresowych, których efemerydy (czyli przewidywane położenia na niebie)
zostały już obliczone i będą publikowane na bieżąco w cyrkularzach
Międzynarodowej Unii Astronomicznej wysyłanych do wszystkich obserwatoriów na świecie. Są to jednak słabe komety teleskopowe i moż
na je będzie obserwować tylko przez wielkie instrumenty, z reguły na
drodze fotograficznej. Na naszą uwagę zasługuje jedynie kometa Hondy-Mrkosa-Pajdussakowej, odkryta pod koniec 1948 r. i powracająca
w pobliże Słońca prawie co pięć lat. W sierpniu 1969 r. kometa ta zbliży
się do Ziemi na odległość około 45 milionów km i będzie widoczna
jako obiekt lO-tej wielkości gwiazdowej, można ją więc będzie odnaleźć
także przez większe lunety amatorskie. Efemerydę tej komety podamy
w sierpniowym i wrześniowym numerze Kalendarzyka. Poza tym pojawi się z pewnością kilka komet nowych, których ukazania się nie potrafimy z góry przewidzieć, a wśród których może się znaleźć także
kometa jasna, doskonale widoczna gołym okiem, z pięknie rozwinięt y m
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warkoczem~ Jeśli

w literaturze naukowej ukaże się wiadomość o mapodobnym zjawisku (bo kometa taka może być odkryta
przez wielkie teleskopy jeszcze jako słabiutki obiekt niedostępny nawet
przez mniejsze instrumenty) - doniesiemy o tym naszym Czytelnikom.
W styczniu widoczne są wszystkie planety z wyjątkiem Neptuna,
który przebywa na niebie zbyt blisko Słońca i ginie w jego blasku.
M e r k u r e g o możemy próbować odnaleźć wieczorem nisko nad
południowo-zachodnim horyzontem jako gwiazdę około zerowej wielkości.
W e n u s natomiast odnajdziemy bez trudu błyszczy bowiem
pięknym blaskiem jako Gwiazda Wieczorna nad zachodnim horyzontem.
Wieczorem też widoczny jest S a t urn, jako gwiazda około +0.8 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb.
Po północy widoczny jest czerwony M ar s na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wagi, Jowisz, jako bąrdzo jasna gwiazda w gwiazdozbiorze Panny, Uran także w Pannie, ale jako gwiazdka na granicy
widoczności gołym okiem (6 wielkości) oraz P l u t o n w Warkoczu
Bereniki, ale dostępny tylko przez wielkie teleskopy wśród gwiazd
jącym nastąpić

15

wielkości.
Możemy też obserwować

przez lunety planetoidę W e s tę, widoczną
wieczorem w gwiazdozbiorze Wieloryba jako gwiazdkę około 8 wielkości. Rozpoznamy ją po zmianie położenia wśród gwiazd, jeśli z nocy
na noc będziemy sporządzać mapki tej okolicy nieba, gdzie przebywa
planetoida.
3<1 Ziemia w punkcie przysłonecznym swej orbity w odległości
147 mln km od Słońca.
3/4d W drugiej połowie nocy obserwujemy zaćmienie 3 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety o 2h53m w odległości
większej niż średnica tarczy planety od jej lewego brzegu (patrząc
przez lunetę odwracającą); po przejściu przez strefę cienia pojawi się
znowu blisko lewego brzegu tarczy o 6h4m.
4<18h Pluton nieruchomy w rektascensji.
7/8d Księżyc 3 Jowisza przechodzi na tle tarczy planety i jest niewidoczny, natomiast księżyc l zbliża się do brzegu tarczy i o Ohlgm na
tarczy planety pojawia się cień tego księżyca. O Oh49m księżyc 3 kończy
przejście i ukazuje się w pobliżu lewego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej). Dalej następują poszczególne fazy przejścia księżyca l
i jego cienia: o lh3lm księżyc l dociera do brzegu tarczy i rozpoczyna
przejście, o 2h33m cień tego księżyca schodzi z tarczy planety, a o 3h43m
sam księżyc l kończy swą wędrówkę przed tarczą Jowisza.
8<116h Uran nieruchomy w rektascensji.
8/9ll O Oh53rn obserwujemy koniec zakrycia l księżyca przez tarczę
Jowisza, a o 2h2lm początek zaćmienia księżyca 2.
lOd O gh bliskie złączenie Urana z Księżycem. Zakrycie Urana przez
tarczę Księżyca widoczne będzie na południowym Pacyfiku i w Południowej Ameryce. O 13h niewidoczne złączenie Księżyca z Jowiszem.
10/llll Księżyc 2 Jowisza jest niewidoczny na tle tarczy planety.
Koniec przejścia tego księżyca obserwujemy o lh39m.
lldl9h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie gwiazdy przez
tarcze Księżyca widoczne będzie na Pacyfiku i we wschodniej Azji.
12d23h Mars w złączeniu z Księżycem (w odległości 5°).
13lll6h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca;
kąt tego odchylenia wynosi 19°.
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14d8h Neptun w złączeniu z Księżycem (w odległości 6°) .•
14/15d Księżyc l i 3 oraz ich cienie przechodzą na tle tarczy Jowisza. O Oh3m obserwujemy koniec przejścia cienia księżyca 3, a o lh47m
początek przejścia

samego księżyca 3. W czasie, kiedy księżyc 3 wędruje
niewidoczny przed tarczą planety, do brzegu tarczy dociera księżyc l
i następuje kolejno: o 2hl2m początek przejścia cienia tego księżyca,
o 3h22m początek przejścia samego księżyca l i o 4h26m koniec przejścia
jego cienia. Teraz obydwa księżyce są niewidoczne na tle tarczy planety
i pojawiają się kolejno kończąc swoje przejście: o 4h35m księżyc 3,
o 5h34111 księżyc l.
15dlh Księżyc w bliskim złączeniu z Antaresem, czerwoną gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w południowej Azji
i w Australii.
15/16<1 Obserwujemy koniec zakrycia l księżyca przez tarczę Jowisza
(o 2h431ll) i początek zaćmienia księżyca 2 (o 4h56m).
17/18<1 Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Przejście rozpoczyna cień pojawiając się na tarczy planety o 23h14m; dalej
o lh3lm następuje początek przejścia samego księżyca 2, o 11154m jego
cień kończy swą wędrówkę, a o 4h6m sam księżyc kończy swoje przejście.

19d O 9h Księżyc w złączeniu z Merkurym (w oległości 5°), a o 24h
Merkury nieruchomy w rektascensji.
20d6h30m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 300°.
2ltl O 4h Jowisz nieruchomy w rektascensji. p 17h bliskie złączenie
Wenus z Księżycem. Zakrycie planety przez tarczę Księżyca widoczne
będzie na Antarktydzie i w Południowej Afryce. My możemy obserwować wieczorem Wenus i sierp Księżyca w pięknej konfiguracji nad
zachodnim horyzontem.
21/22<1 Księżyce l i 3 oraz ich cienie wędrują na tle tarczy Jowisza.
Najpierw cień księżyca 3 przesuwa się po tarczy planety od Oh531n do
4hom. O 4h6m pojawia się cień księżyca l, a sam księżyc l rozpoczyna
przejście o 5hl2BI, Tego ranka zobaczymy jeszcze początek przejścia
księżyca 3 (o 5h30ln) i koniec wędrówki cienia księżyca l (o 6hl9m).
22/23<1 Księżyc l przechodzi poza tarczą Jowisza. Obserwujemy początek zaćmienia tego księżyca o lhl4m i koniec jego zakrycia przez
tarczę planety o 41133'111.
23/24<1 Obserwujemy koniec przejścia l księżyca i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Cień widoczny będzie na tarczy planety do Oh4Sm,
a księżyc l kończy przejście i staje się widoczny o 11152m.
24<17h Saturn w złączeniu z Księżycem (w odległości 4°).
24/25<1 Tym razem obserwujemy początek przejścia księżyca 2 i j~go
cienia na tle tarczy Jowisza. Plamka cienia pojawia się na tarczy planety o 1h47n1, a sam księżyc rozpoczyna przejście i znika na tle tarczy
o 3h56nt. (Cień tego księżyca widoczny jest do 41127m.)
36<i23h Wenus w największym wschodnim odchyleniu od Słońca; kąt
tego odchylenia wynosi 47°.
26/27<1 O 1h37m księżyc 2 Jowisza, dotychczas niewidoczny, ukaże się
spoza prawego brzegu tarczy planety (w lunecie odwracającej), obserwujemy więc koniec zakrycia tego księżyca.
29dlOh Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem.
29/30<1 O 3h7m obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza.
Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety w pobliżu lewego brzegu
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jej tarczy i nie będzie widoczny aż do 6h2lm, kiedy to ukaże się spoza
prawego brzegu tarczy (koniec zakrycia).
30/31<1 Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cień
pojawia się na tarczy planety o Oh27m, a sam księżyc rozpoczyna
przejście o lh28m; cień schodzi z tarczy Jowisza o 2h41m, a księżyc koń
czy przejście o 31140111.
Minima Algola (beta Perseusza): styczeń 12<16h25m, 15<l3h10m, 17d24hOm,
20d20h501Il, 23d17h35lll.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.

Odległości

są

w czasie

środkowo-europej

bliskich planet

W e n u s

D a ta
1969

Słońca

j.

a. mln km

0.723
0.722
0.721
0.725
0.719

l

I

l od

11
21
31
II 10

l

od Ziemi
j.

a.

0.879
0.807
0.734
0.659
0.585

108.2
108.0
107.8
107.7
107.5

l od

Słońca

j.

a. mlnkm

mlnkm

131.5
120.7
109.7
98.6
87.6

Dane dla obserwatorów

M ar s

1.654
1.648
1.642
1.635
1.627

l

247.4
246.6
245.7
244.6
243.4

od Ziemi
j.

a. mlnkro

1.723
l.f26
1.525
1.424
1.322

257.8
243.2
228.2
213 o
197.8

Słońca

(na 13 h czasu środk.-europ.)

Data
1969

l

p

l

o

I

+
+
-

l

3
5
7
9
11
13
15

-

-

P tarczy;
B

0

,

kąt

L

0

-

1.88
0.88
0.09
1.06
2.02
il.48
3.94
4.88

l

Bo

l

l Data
l
1969

Lo

o

o

-3.12
-3.36
-3.58
-3.80
-4.:)2
-4.23
-4.44
-4.64

38.16
11.82
345.48
319.14
292.80
266.47
240.13
213.80

odchylenia osi obrotu
heliografiezna

I 17
19
21
23
25
27
29
31

Słońca

szerokość

i

p

l

Bo

Lo

o

o

o

- 5.81

-4.84
-5.02
-5.20
-5.38
-5.55
-5.71
-5.86
-6.02

187.46
161.13
134.80
108.47
82.13
55.80
29.47
3.13

-

6.73
7.64
8.54
- 9.42
-10.28
-11.13
-11.96

mierzony od pólnocnego

długość

l

środka

wierzchołka

tarczy.

W tym miesiącu heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0° dwukrotnie: 4ll10h36m i 3ld1Sh46•H (rozpoczyna się wtedy 1543
i 1544 rotacja Słońca wg numeracji Carringtona).
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Data
1969

l

1969 R.

PLANETY

lh czasu

środk.-europ.

MERKURY
o
hm

hm

19 47
20 48
21 12
20 35

21
31

Warszawa

lhczasu

-23.6
-19.0
-14.7
-15.0

8 57
8 47
8 05
6 51

hm

16
17
17
16

Ol
15
25
07

Można
próbować poszukiwać go
wieczorem nisko nad płd. zach.
horyzontem jako gwiazdę około
O wielk.

l wsch. l
hm

21
22
23
23

-10.6
-12.5
-14.2
-15.8

13 58
14 20
14 41
15 02

l

11
21
31

-14.5
-10.0
- 5.1
- 0.1

54
36
15
51

l 21l
11

10

l

+ 5.0

+5.4
l +6.0

1154
1127
10 58
lO 30

11110 39
21

l 23o3515

9 06

22 05

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

Swieci pięknym blaskiem nad zachodnim horyzontem jako Gwiazda Wieczorna około -3.7 wielkości.

-1.0
-1.1
-1.1
-1.0

12 22
12 24
12 24
12 24

h

11

m

15 43.9
15 45.9
15 47.2

11 09
lO 31
9 51

911

ści.

URAN

12 16
12 16
12 14

l -0.9
l 2321 5110 1119 4504
-0.9
-0.7

20 32

8 24

Widoczny w drugiej polowie nocy
w gwiazdozbiorze Panny (około
6 wielk. gwiazd.).

l wpołudnika
3
23
12

23 17
22 41
2201
2121

Widoczny w drugiej polowie nocy w gwiazdozbiorze Panny jako
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Około 8 wielk. gwiazd . Widoczna
wieczorem w gwiazdozbiorze Wieloryba.

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