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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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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-
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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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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

na

okładce

Nr 2 Uranii
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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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zwróconej ku Ziemi jest
nie Księżyca.
Z niezwykle ciekawą

więcej

mórz
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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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i rok odkrycia
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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
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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.

206

URANIA

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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LIPIEC-SIERPIEIQ" 1968 R.

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).

SIERPIEŃ

SŁOŃCE

1968 R.
1h czasu

r. czasu l

a

l

a

m hm
o
-6.4 8 33 +18.8
-5.6 912 +16.2
-3.9 9 49 +13.2
-1.3 10 26 + 9.8
+1.9 111 021+ 6.2

V1129
VIII 8
18
28
IX 7

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 .
hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

413
4 29
4 46
5 04
5 21

20 03
19 45
119 24
19 02
18 38

4 07
4 23
4 49
4 56
5 12

19 49
19 31
1911
18 50
18 27

413
4 27
4 43
4 58
5 14

19
19
19
18
18

3 51
4 08
4 27
444
5 02

19 51
19 32
19 10
18 47
18 23

4 05
4 19
4 34
4 48
5 03

19 27
1911
18 53
18 33
18 12

3 52
4 07
4 24
4 40
4 47

19 32
19 15
18 55
18 33
18 10

3 57
411
4 26
4 40
4 55

19 19
19 03
18 45
18 25
18 04

3 39
3 55
4 12
4 29
4 46

43
27
08
47
25

l

hm
19 26
19 09
18 48
18 26
18 03

KSIĘZYC

Data
1968

1h czasu
środk.·europ.

a

V III

l

2
3
4
5
6
7
8
9
10

l

l

a

h m
o
13 45 -12.4
14 381-18.2
15 35 -23.0
16 36 -26.5
17 41 -28.3
18 47 -28.1
19 51 -26.0
20 51 -22.3
21 47 -17.3
22 39, -11.6

l

warszawa Data
1968
wsch.\ zach.

l

h m h m
12 28 21 48
135812208
15 30 22 37
16 55 23 22
1804 18 53 o 27
19 24 l 50
19 45 3 21
20 00 4 51
20 12 6 16

l

VIII

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1h czasu
środk.·europ.

a

l

h m
23 27
013
o58
142
228
3 15
4 05
4 57
5 50
6 45

a
o
- 5.5
+ 0.7
+ 6.7
+12.3
+17.3
+21.6
+25.0
+27.3
+28.4
+28.2

l

Warszawa Data
1968
wsch.\ zac h.
h m
20 22
20 32
20 42
20 53
21 08
2128
21 56
22 35
23 29

-

l h7 m36 VIII
21
8 54 22
lO 09 23

11 24
12 39
13 54
15 07
16 13
17 08
17 49

24
25
26
27
28
29
30
31

1h czasu
środk.·europ.

a

l

h mi

a

o
7 40 +26.6
8 34 +23.6
9 26 +19.4
10171+14.2
1106. + 8.3
1154 + 1.9
1243-4.7
13 33 -11.2
14 25 -17.1
15 21 -22.2
16 21 -26.0

Fazy

Księżyca

Warszawa
wsch. \ zach.
hm
1819
l 55 18 40
3 16 18 56
4 39119 08
6 02 19 19
7 25 19 30
8 49 19 41
10 15 19 54
1145 20 12
13 16 20 38
14 43 2116
hm

o 37

d

Pierwsza kwadra VIII
Pełnia

VIII

Ostatnia kwadra VIII
Nów
VIII
Pierwsza kwadra VIII
Pełnia
IX
o~el!lość

J

Ksu:zyca

od Ziemi
d

h

Najmn. VIII 5
Najw. VIII 17
Najmn. VIII 31

4
3

41

h

l 20
8 13
16 3
24 l
31 l
6 23

Srednica
tarczy

32!6
29.6
32.3

SŁO~CE

LIPIEC 1968 R.
1h czasu

r. czasa

l

a

l

a

l

mi h m
o
-3.3 l 6 32 +23.2
-5.0 713 +22.4
-6.1
-6.4 7
8 33 +t8.8
-5.6 9 12 +16.2

VI 29

VII 9
19
29
VIII 8

Poznań

Szczecin

środk. -europ.

Data

"1+20.9

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach.
hm
3 36
3 45
3 57
4 13
4 29

hm
20 34
20 29
20 18
20 03
19 45

hm
20 18
2013
20 03
19 49
, 1931

hm
3 32
3 41
3 53
4 07
423

hm
3 40
3 48
3 59
4 13
4 27

h m
2011
2006
19 57
19 43
19 27

hm

3 12
3 21
3 35
3 51
4 08

hm
20 24
20 18
20 06
19 51
19 32

hm
3 33
3 41
3 52
4 05
4 19

hm
19 53
19 49
19 40
19 27
1911

hm
3 18
3 26
3 38
3 52
4 07

hm
20 Ol
19 56
19 46
19 32
19 15

h m
3 25
3 33
3 43
3 57
411

hm
19 45
19 41
19 32
19 19
19 03

hm
3 03
3 12
3 24
3 39
3 55

hm
19 57
19 52
19 41
19 27
19 09 i

KSIĘŻYC
l

Data
1968

h czasu

środk.-europ.

a

VII

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

l

a

Warszawa

Data
1968

wsch. l zach.

a

l

hm

hm
o
VII
h m
lO 43 +11.4 h9 m
OB 22 52 11
1130 + 5.4 lO 28 23 03 12

1218
13 06
13 58
14 53
15 53
16 57
18 04
19 12

- 1.0
-7.4
-13.7
-19.4
-24.0
-27.1
-28.3
-27.5

1h czasu
środk.-europ.

11 50 23 14 13
13 15 23 26 14
14 44 23 43 15
16 18 16
17 51 o 06 17
19 14 o 42 18
2016 l 36 19
20 57 2 52 20

l

a
o

20 16 -24.7
2115 -20.5
22 09 - 15.2
22 59, - 9.3
23 45 - 3.3
o 301+ 2.7
114 + 8.5
l 58 +13.8
2 431+t8.6
3 31 +22.6

Warszawa Data
1968
wsch .l zach.
hm

hm VII

2124 4 21 21
2143 5 52 22
21 55 7 20 23
22 06 8 42 24
22 15 lO 00 25
22 25 1114 26
22 36112 27 27
22481341 28
23061455 29
23 27116 09 30
31

1h czasu
środk.-europ.

a

hm

l

a

Fazy

warszawa

Księżyca

d

wsch. l zach.

o
hm hm
4 21 +25.7 23 59 17 20,
18 221
5 14 +27.7 6 08 +28.4 o 44 19 12
7 03 +27.7 144 19 49
7 58 +25.7 2 56 2015
8 5 l +22.3 415 20 34
9 42 +17.9 5 36 20 49
10 31 +t2.6 6 57 21 00
11 19 + 6.6 818 2111
12 06 + 0.3 9 39 21 22
12 551- 6.2 11 02 21 33

h

Nów
VI 25 23
Pierwsza kwadra VII 3 14

VII 10 4

Pełnia

Ostatnia kwadra VII 17 10
Nów
VII 25 13
Pierwsza kwadra VIII l 20
Odległość
Księżyca

od Ziemi

l

h
Najw. VII 20d 10
Najmn. VII 6 10

l

Srednica
tarczy

33! O
29. 5
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Administracja Zarządu Głównego PTMA prosi uprzejmie
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Rada Redakcyjna: S. Plotrowski (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. Ruciński, K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa,
Al. Ujazdowskie 4. Wydawca: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, zarząd Główny, Kraków, Solskiego 30/8, telefon: 538-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227.
Warunki prenumeraty: roczna - 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki
60 zł, l egz. - 6 zł.
Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l
Nakład 3000 egz. L-11

-

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.

