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Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Marsa
jego księżyców Fobosa i Dejmosa, wykonane przez D. Pescu za pomocą 150 cm teleskopu we Flagstaff (Arizona)
w dniu 26 kwietnia 1967 r. (do notatki w Kronice pt. ,.Fotograficzne obserwacje
satelitów Marsa" na str. 20).
Druga strona okładki: Zdjęcie drugiego stopnia rakiety ,.Saturn-1B" wykonane
ze statku kosmicznego ,.Apollo-7'' w trzy godziny po starcie z Ziemi w dniu
11 października 1968 r. Odległość między pojazdami wynosi ok. 30 m. Na zdjęciu
widoczne wybrzeże półwyspu Floryda z zatoką Meksykańską z wysokości około
230 km.
Czwarta strona okładki: Północna część krateru Kopernika według fotografii
otrzymanej w Sierpniu 1967 r. przez sondę ,.Lunar Orbiter-5". Warto zwrócić
uwagę na ,.równinną" część dna oraz na wał górski krateru, który nagle zapada
się, odsłaniając wewnętrzne warstwy skorupy Księżyca.
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INDEKS PRZEDMIOTOWY
Zapis indeksowy składa się z hasła (tematu przedmiotow·ego) czyli
słownego wykładnika treści poszczególnych artykułów i natatek, czasem
bliż szego określenia tematu (kursywą) i numeru odpowiedniej strony.
Hasła, w zależności od potrzeb użytkowników, dają możność dotarcia do
poszczególnych opracowań zarówno przez szczegółowe określenie ich
treści jak i przez podporządkowanie jakiemu§ pojęciu bardziej ogólnemu.
Jeśli użytkownik nie znajdzie interesującego go problemu natury ogólnej, a jedynie szczegółowe tematy z nim związane znaczy to·, że w indeksowanym roczniku "Uranii" były oddzielne artykuły lub notatki poś więcone jedynie tym zagadnieniom.

;,Apolln" - 105, 243; ,;7" - 16; "8" - 33, 66, 73, 79, 108, 184; "9" - 33,
144; "10" - 33, 242; "11" - 193, .226, 258, 268
Astronomia - 88, 120, 179, 181; nauczanie - 13, 46, 185; ruch milośniczy- 86, 89, 97, 120, 161, 178, 179, 210, 227, 340, 342
Centralne Obserwatorium Astronomiczne - 74
COSPAR - 335
.
Filatelistyka - 249
Flammarian Camille - 248
Gadomski Jan - 23
Geographos - 207
Grawitacyjny efekt Dopplera - 130
Grnmady gwiazd - 332
Gwiazdy - 51, 149, 245, 332
Ikar- 82
Jowisz - księżyce- 113, 251
Kamieński Michał 289
Koebcke Fryderyk - 344
Komety- 34, 50; Halley'a- 205; Rudnickiego - 112
Kopernik Mikołaj - 181; obchody 500 rocznicy urodzin - 83, 210
Kosmologia - 98, 134, 162, 194
Kosmonauci - 225, 251
Księżyc - 2, 51, 79, 80, 81, 150, 165, 175, 207, 208, 268, 277, 279, 280, 282,
304, 313
Kubikowski Jan - 334
Malapert Karol- 310
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Mars - 25, 138, 280, 333, 338; księżyce - 20; atmosfera - 53
Maskony - 313, 338
Merkury - 112, 338
Meteory - 81, 112, 245, 283
Meteoryty - 9, 237
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 257
Międzynarodowa Unia Miłośników Astronomii 97, 161, 227; zasady
konstytucyjne - 232
Miłośnicy astronomii- 54, 86, 89, 178, 209, 210, 340, 342; kontakty mię
dzynarodowe- 97, 161, 227; obserwacje - 151, 152, 212, 213, 214, 245,
282, 283
Nowa Lisa 1968 - 21
Obserwacje - zaćmienia Sloitca 212; Księżyca 213; zakrycia
gwiazd przez Księżyc 213, aktywności Słońca 151, 152, 245;
Plutona - 214; meteorów - 283, 352
Obserwatoria astronomiczne - Centralne - 74; Ostrowiec Swiętokrzyski- 88; Toruń- 57
Olimpiada Astronomiczna - l, 310
Operacja 1001 - Frombork - 86, 342
Planetaria - Toruń - 57
Planetoidy - 82, 207
Planety - 25, 51, 53, 8.2, 112, 119, 138, 176, 177, 214, 332, 333, 338
Pluton - 82, 176, 214
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii - 86, 89, 178, 210, 282;
konferencje, zjazdy - 54, 209
Precessarium - 201, 352
Promieniowanie tła - 281
Fulsary - 244
Radiointerferometr - 149
Rubryki stałe - Kalendarzyk Astronomiczny - 26, 58, 90, 122, 155, 187,
216, 251, 284, 315, 346; Konferencje i Zjazdy- 22, 335; Kronika- 16,
50, 79, 112, 144, 175, 205, 242, 277, 313; Kronika Historyczna - 120,
179, 310; Kranika PTMA - 54, 83, 178, 209, 282; Nowości Wydawnicze - 153, 186, 215; Obserwacje - 151, 212, 245, 283; Poradnik Obserwato'l"a - 113; To i Owo - 23, 88, 185, 249; Z Korespondencji- 25,
184, 248
"Saturn-5"- 20
Słońce 151, 152, 212, 245, 251
"Sojuz"- "3"- 18; "4"- 33, 101; "5"- 33, 101; "6"- 321; "7"- 321;
"8" - 321
Statki kosmiczne - 16, 18, 33, 66, 73, 101, 144, 148, 193, 205, 242, 258, 268,
280, 3,21, 339
Szeligiewicz Edward - 290
Sztuczne satelity Ziemi - 146, 197, 234, 274
Studia astronomiczne - 13, 46, 185
Stuletni kalendarzyk księżycowy - 185
Supernowe - 82
Szyc Jan -.,.. 121
Teleskopy- 54; amatorskie - 171, 328
Teoria względności - 21, 292, 322
Wenus - 119, 177, 338
Wenus" 5" - 33· 6" - 33
Cassiopea~ - 149 ' "
Ziemia - 53, 251, 338

V

1969

URANIA

V

INDEKS AUTORSKI
Zapis indeksowy składa się z nazwiska i imienia autora, tytułu pracy
oraz numeru strony (w nawiasie), na której się ona znajduje. Nazwiska
autorów ulożQ!ne są w koLejności alfabetycznej, a prace poszczególnych
autorów - w kolejności ukazywania się.
Abramowicz Marek- O grawitacyjnym efekcie Dopplera (130).
A. M. - Najnowsze geodezyjne dane o Ziemi uzyskane z satelitów (251);
Księżyce

Jowisza odkryto wcześniej (251); Strumień neutronów sło
necznych (251); Trzech astronomów w zespole kosmonautów amerykańskich (251).
Bialous Piotr - Z życia Sekcji PTMA w Białej Podlaskiej (178).
Brzostkiewicz Stanisław R. - Wulkanizm księżyCOWY (2); Załogowy lot
kabiny "Apollo-7'' (16); Skład pierwiastkoWY skorupy Księżyca (51);
Czy Ziemia ma Wpływ na zjawiska w atmosferze Marsa? (53); Około
księżycowy lot statku kosmicznego Apollo-B (66); Dwa zdjęcia tej
samej okolicy Księżyca (80); Czy na Marsie może istnieć życd.e? (138);
Gęstość skorupy Księżyca (150); Powierzchnia mórz księżyCOWYCh
(150); Księżycowy firmament (165); Szczeliny na dnach kraterów księ
życowych (175); NiezWYkłe dna kraterów ksdężycowych (207); Czyżby
krater Fauth był wygasłym wulkanem księżycoWYm? (208); Grubość
pierścieni Saturna (209); Lądowiska dla wypraw księżycowych programu "Apollo" (243); Sprostowanie (249); Program naukowy pionierskiej WYpraWY na Księżyc (268); Najważniejsze dane o Księżycu
(277); Wgłębne wody Księżyca (279); Plan podboju Marsa (280); Spór
o pochodzenie kraterów księżycowych trwa (304); Działalność selenografiezna Małaperta (310); Koncentracje masy pod powierzchni'!
Księżyca (313); Kratery na Marsie (333).
Cwirko-Godycki Jerzy - Droga na Księżyc 4(105).
Czerwiecki Michał Lot sondy kosmicznej na spotkanie z kometą
Halley'a? (205).
Glębocki Robert - Seminarium Astronomiczne w Szczecink'u (340).
Grzeslo Tadeusz - Dwugłoo o "Operacji 1001 - Frombork" w 1968 r.
(86); Doroczny Zjazd Prezesów Oddziałów PTMA w Częstochowie
(209); Turnus szkoleniowo-obserwacyjny w Niepołomicach (282);
"Operacji 1001" ciąg dalszy ... (342).
Grzędzielski Stanisław Sztuczne satelity a korzyści gospodarcze
1(197), II(234), III(274).
Janiczek Roman - Zjawiska w układzie satelitów Jowisza (113).
Karpowicz Maria- Rój meteorów związany z kometą Rudnickiego (112).
Kasza Jan- Wenus w pierwszej dekadzie kwietnia równocześnie Gwiazdą Poranną i Gwiazdą Wieczorną (119) .
Krzemiński W ojciec h Projekt budowy Centralnego Obserwatorium
Astronomicznego (74).
Krzywablacki Stanisław - Obserwacja "młodego, rosnącego" Księżyca
z Kamiennej Góry (213).
Krzywosąd-Niedobrzeski Dzięgopust O rangę kosmografii (46).
Kuchowicz BrQ!nislaw - Kopalne ślady naładowanych cząstek w meteorytach (9); Jeszcze o kopalnych śladach cząstek w meteorytach (237);
Czy promieniowanie tła jest anizotropowe? (281); Obserwacje narodzin gwiazd (332); Tworzenie się planet a badania nad młodymi gromadami gwiezdnymi (332); Siedem układów planetarnych w sąsiedz
twie Słońca (333).

VI

URA ·NIA

1969

Radiowa aktywność Słońca w 1968 rÓku (1S2}; ' Radiowe
obserwacje zaćmienia Słońca z dnia 22 września 1968 r. w Obserwatorii..un Toruńskim (212).
Kusiak Arkadius·z - Fantazja przestała być fantazją (184) ..
Kuśnierz Aleksander Sztuczne satelity i statki kosmićzne (146); Nowości Wydawnicze (345).
·
·
K. Z. - Dane techniczne rakiety "Saturn-5" (20); Fotograficzne obserwacje satelitów Marsa (20); Nowy eksperyment potwierd,zający ogólną · teorię względności (21); Możliwości istnienia planet w układach
gwiazd podwójnych (51); Kilka informacji o sześcio.rrietrowym teleskopie (54); Szczegółowy rozkład lo·t u "Apollo-8" (73); PrOgnim ··badań astronomicznych załogi "Apollo-8" (79); Modelowanie ukształto
wania powierzchni Księżyca za pomocą maszyny cyfrowej (79); Niebezpieczeństwo meteocytów w pobliżu powierzchni Księżyca . (81);
Masa Plutona (8.2); Radarowe obserwacje Ikara (82); Termiczne konsekwencje osobliwości obrotu Merkurego (112).
Mały krok człowieka i wielki ludzkości (226).
Marks Andrzej- Lot "Sojuza-3" (18); Z korespondencji (25); Baza satelitarna (101); W drodze na Księżyc -Lot Apollo-9 (144); Apollo-lO
w drodze na Księżyc (242); Balonowe pułapki meteorów (245); Krok
w nieskończoność (258); Krater Rangera ·a (282).
Mazur Maciej - Edward Szeligiewicz nie żyje (290).
Mazurkiewicz Janina - Dom · Kopernika (181).
.
Mergentaler Jan - Piąta Konsultacja Heliofizyczna w Poczdamie (22);
· Aktywność Słm'tca w 1968 r. (151).
NeweCski Lucjan - Jak zbudować teleskop amatorski 7(171), 8(328).
Pańków Maria OHmpiada Astronomiczna (310).
Rudnicki Konrad - O kandydatach na studia astronomiczne (13).
Rybka Eugeniusz - Nowości: Wydawnicze (153).
'
Samojlo Janusz - Supernowa w M 83 (82); V Cassiopeae (149); No•w e
badania Wenus· (177); Czy Plutona mogą obserwować amatorzy? (214);
Dwa nowe pulsary (244); Odległości pulsarów (.244).
Sekuła Ireneusz Dwugłos o "Operacji 1001 Frombork" w 1968 r.
(86).
'
Semeniuk Irena- Nowe wyznaczenie masy Plutona (176).
Sędzielawski Wojciech ~ Nowa Lisa 1968 (21); Z korespondencji (26);
Obserwacje zakrycia gwiazdy 136 Tauri przez Księżyc (213); Identyfikacja radiożródła z układem zaćmie'niowym (245); Kopernik w filatelistyce (249); Obserwacje bardzo jasnego bolidu (283).
Sitarski . Grze9orZ - K 'a lendarzyk Astronomiczny (26, 58, 90, 122, 155,
187, 216, 251, 284, 315, 346); O pochodzeniu komet (34); Rekordowa
lilczba komet (50).
Szymańska Łucja Ile nas jest? (89).
Szyma'ński Roman Stuletni kalendarzyk księżycowy (185).
Szymański Wacław Ilość zaobserwowanych nowych grup plam sło
necznych jest większa od ilości grup rzeczywiście powstających (245).
Toruńskie Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium (57).
Uchwala Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu o obchodach 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (83).
Ulanowioz Jerzy - Projekt Ludowego Obserwatorium Astronomicznego
w Ostrowcu (88); O rangę kosmografii (185).
Weber Leonard - Precessarium (201).
Witkowski Henryk - Kółko Astronomiczne w Gizmnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (120).
Kus Andrzej -
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Rozmyślania

Witkowski Józef -

pod niebem Afryki (23); Kobiety

w astronomii (248).

Profesor Jan Szyc (121); Toruńskie kopernildana
Wydawnicze (215).
Zajd!er Ludwik - Drugie Seminarium Astronomiczne w Szczecinku (54).
Zięba Andrzej Jeszcze o historii miłośniczego ruchu astronomicznego
w latach okupacji hitlerowskiej (179); Teoria względności a astronomia 1(292), II(322).
Ziolkowski Krzysztof Kobiety w astronomii (88); Bliskie zbliżenie
planetoidy 1620 - Geographos z Ziemią (207); Międzynarodowa Unia
Miłośników Astronomii (227); XII Plenarne Zgromadzenie COSPAR

W1oszczyk Andrzej -

(210);

Nowości

(335).
Zoc. W. M. -

Odkrycie nowych gwiazd podczerwonych (149); Nowy radiointerferometr (149); Księżyc oddycha (280).
Zonn Włodzimierz - Kosmologia dawniej i dziś 1(98), 11(134), 1II(l62),
1V(l94); Nowości Wydawnicze (186).
INDEKS

KSIĄZEK

RECENZOWANYCH

Heweliusz J.: Atlas Nieba Gwiażdzistego - 153.
Jones K. G. : Mcssier's Nebulae and Star Clusters - 186
Górski K.: Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika Pokarny E. J.: Łowcy gwiazd - 346
Rocznik Muzeum w Toruniu, tom 3 - 215
Rossi B.: Promieniowanie kosmiczne - 345
PODZIAŁ

215

STRON NA NUMERY

Strony

Numer

Strony

Numer

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

l
2
3
4
5
6

193-224
225-256
257-288
289-320
321-352

7/8
9
lO
11
12

Administracja wydawnictw PTMA posiada jeszcze na składzie i prowadzi sprzedaż następujących zeszytów "Uranii" z lat ubiegłych:
Rocznik
1922
1923
1925
1926

Numery

l
l,
l,
6,
l.

2
3/4
7/8, 9, 10
3, 4

Rocznik
1927
1928
1929
1930

Numery
l, 2
2
3, 4, 5/6, 7, 8
3/4
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Rocznik
1946
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Numery
3/ 4, 5/6
1/3, 4/6,
1/3, 4/6,
1/3, 4/6,
1/2, 3/4,
4-12
4, 7- 12
1-12
1- 12
1-12
1-4, 6-

7/9, 10/ 12
7/9, 10/ 12
7/8, 9/10, ll/12
5/6, 7/8

12

1969

Rocznik
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Numery
11111111211-

12
12
12
12
12
12
12
6, 11,
6, 7/8,
6, 7/8,
5, 7/8,

12
9- 12
9, 11, 12
9-12

Cena za l egz. z lat 1922-1964 2,- zł, z lat 1965- 68 6,- zł, za Nr 7/8
(podwójny) 12,-zł .
Przy zamówieniach wysyłkowych większych niż 10 egzemplarzy prosimy o dopłatę w wysokości 1,- zł od każdej rozpoczętej dziesiątki na
koszty wysyłki.
Prowadzimy także sprzedaż zeszytów mies. "Rise Hvezd" z lat 196869 po 6,- zł za l egzemplarz.
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH , ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-W A 5. 11. 66).

SPIS

TREŚCI

Stanisław

Wulkanizm

R.

Brzostkiewicz -

księżycowy.

Bronisław

Kuchowicz -

Kopalne
w me-

ślady naładowanych cząstek

teorytach.
Konrad Rudnicki - O kandydatach na studia astronomiczne.
Kronika: Załogowy lot kabiny
"Apollo - 7" - Lot "Sojuza-3" Dane
techniczne
rakiety
"Saturn-5" - Fotograficzne obserwacje satelitów Marsa - Nowy eksperyment potwierdzający ogólną
teorię względności Nowa Lisa
1968.

Konferencje i zjazdy: Piąta Konsultacja Heliofizyczna w Poczdamie.
To i owo: Rozmyślania pod niebem Afryki.
Z korespondencji.
Kalendarzyk astronomiczny.

UWAGA MATURZYSCif
Podajemy decyzję Ministra
Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego w sprawie uprawnień
ułatwiających wstęp na studia
wyższe zwycięzcom Olimpiady Astronomicznej:
Ministerstwo
Oświaty
i
Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zawiadamia, że ponieważ
obecnie przy ubieganiu się
o przyjęcie na I rok studiów
obowiązuje egzamin z języka
obcego, zwycięzcy olimpiady
astronomicznej nie mogą być
przyjmowani na studia bez
egzaminu wstępnego.
Obywatel Minister wyraził
jedynie z godę na następujące
preferencje dla zwycięzców
ww. olimpiady:
Przy ubieganiu się o przyjęcie· na I rok studiów astronomii
i
fizyki
zwycięzcy
(w liczbie 5 osób) po zdaniu,..
egzaminu
wstępnego
(ze
wszystkich
obowiązujących
przedmiotów) bez względu na
li.czbę
punktów uzyskanych
w toku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przyjęci na
jeden z ww. kierunków studiów.
KANDYDACI NA STUDIA
ASTRONOMII!
Przed podjęciem decyzji radzimy uważnie przeczytać artykuł wykładowcy astronomii
na. Uniwersytecie Warszawskim, doc. dra Konrada Rudnickiego.

P.T. Członkom PTMA, Prenumeratorom
i Sympatykom naszego pisma serdeczne życzenia
noworoczne przesyłają
Zarząd

Gl6wny PTMA

Redakcja Uranii
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STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ -

WULKANIZM

1/1969

Dąbrowa G6rntcza

KSIĘZYCOWY

Pierwszym obserwatorem powierzchni Księżyca przy pomocy
lunety był G. G a l i l e i, zwany powszechnie Galileuszem.
Nie zajmował się jednak problemem powstawania gór pierście
niowych, gdyż dopiero J. H e w e l i u s z i G. B. R i c c i o l i
rozważali możliwość ich wulkanicznego pochodzenia. N a początku XVIII wieku myśl ta ożywiona została sprawozdaniem
E. H a l l e y a i E. J. L o u v i l l a, którzy podczas całkowi
tego zaćmienia Słońca w r. 1715 widzieli rzekome błyski na
Księżycu. Pierwszą zaś oryginalną pracę o wulkaniźmie księży
cowym ogłosił F. V. F. A e p i n u s w r. 1780 i od tego też
czasu góry pierścieniowe nazywamy kraterami.
Duże zainteresowanie wśród astronomów wywołał komunikat W. H er s c h e l a z r. 1787. W komunikacie tym wielki
uczony ogłosił, iż obserwował na Księżyciu 3 czynne wulkany.
Widział je w okresie bliskim nowiu na zaciemnionej części
globu księżycowego, oświetlonej światłem słonecznym odbitym
od Ziemi, Z podanego położenia domniemanych wulkanów wynika jednak, że Herschel obserwował kratery Kopernik, Kepler i Arystarch. Potężne aureole ich świetlnych smug wzbudziły w nim przypuszczenie o czynności wulkanicznej na Księ
życu. Później przekonał się, iż wygląd tych utworów w fazie
bliskiej nowiu jest zawsze taki sam, a w czasie trwania dnia
księżycowego także nie ulega zmianom.
Klasyczni selenografowie W. G. L o h r m a n n i J. H. M iid l e r również nie odrzucili hipotezy wulkanicznego pochodzenia kraterów księżycowych. Zwolennikiem tego poglądu był
także J. V. D a n a, który w r. 1846 ogłosił odpowiednią rozprawę na ten temat. Hipoteza ta rozwinięta została w r. 1874
przez J. N a s my t h a i J. Carpenter a. Zdaniem tych
uczonych w dalekiej przeszłości zachodziły na Księżycu liczne
i silne wybuchy wulkaniczne, a z jego wnętrza wydobywała się
lawa. Początkowo z lawy tworzyły się wały górskie kraterów, lecz później siła wybuchu malała i wewnątrz kraterów
powstawały tarasy. Wreszcie pod koniec działalności wulkanicznej weWnątrz kraterów pojawiły się góry centralne. Pogląd
ten miał wielu zwolenników, chociaż nie udało się zaobserwować żadnego faktu przemawiającego za jego prawdziwością.
Hipotezę
wulkaniczną
popierał
też
znany selenograf
J. S c h m i d t, który nie odrzucał nawet możliwości czynnej
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wulkanicznej na Księżycu w dobie współczesnej.
Podczas obserwacji w dniu 16 października 1866 r. stwierdził,
że krater Linne na Mare Serenitatis znikł, a na jego miejscu
pozostała tylko jasna plama (współrzędne selenograficzne:
dług + 11 °32', szer. +27°47'). Oświadczenie znakomitego selenografa ponownie ożywiło domysły o czynności wulkanicznej
na Księżycu. Wówczas jednak nie zwrócono uwagi na rysunki
J. R u s s e l a z końca XVIII wieku, na których krater Linne
ma taki sam wygląd jak obecnie.
W r. 1949 znany selenolog A. W. C h abak o w wystąpił z poglądem, że utwory na powierzchni Księżyca powstały w wyniku współdziałania sił wulkanicznych i tektonicznych. Morza
i wielkie kratery (Clavius, Grimaldi, Plato) mają być tektonicznymi zapadliskami, zalanymi później przez lawę wydobywają
cą się z wnętrza globu księżycowego. Natomiast mniejsze kratery oraz góry pierścieniowe z trasowato ułożonymi wewnątrz
wałami i otoczone systemami jasnych smug (Kopernik, Tycho,
Aristillus) są eksplozywnymi kraterami wulkanicznymi, z których również nastąpił wylew lawy. A zatem wielkie kratery
oraz koliste równiny otoczone łańcuchami górskimi powinny
być starsze niż małe kratery i góry pierścieniowe.
Uczony przypuszcza, iż w dalekiej przeszłości glob księżyco
wy podlegał pulsacjom. Jego objętość pod wpływem sił wewnętrznych na przemian rosła i malała. W okresie zwiększania
się objętości na powierzchni Księżyca powstawały wielkie kratery, w okresie zaś zmniejszania objętości jego skorupa łamała
się w kry i następawały przesunięcia oraz wypiętrzenia. Prowadziło to do tworzenia się równin kraterowych i mórz z otaczającymi je łańcuchami górskimi. Z upływem jednak czasu
pulsacje słabły, skutkiem częgo powstawały coraz to mniejsze
utwory na powierzchni Księżyca. Wreszcie nastąpiło obsuwanie się powierzchni i wylew lawy z jego wnętrza, a wypiętrze
nia tworzące łańcuchy górskie były rzadsze. Z kolei skorupa
globu księżycowego stawała się coraz to grubsza i jej spód robił się twardszy.
Na poparcie tej hipotezy Chabakow opracował schematyczną
mapę widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, na której zaznaczone
są wypiętrzenia i uskoki tektoniczne. Mapa wyraźnie pokazuje,
że większość utworów księżycowych położona jest zgodnie
z ogólną tektoniką Księżyca. Uskoki tektoniczne i wypiętrzenia
przebiegają w zasadzie w trzech kierunkach: z północnego
wschodu na południowy zachód, z północnego zachodu na południowy wschód i z północy na południe.
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Dotychczasowy rozwój powierzchni globu księżycowego Chabakow dzieli na sześć następujących etapów: I - okres tworzenia się skorupy Księżyca, w którym nie istnieją jeszcze
równiny koliste otoczone łańcuchami górskimi, zwany przedaltajsk:im (najstarszy); II - okres tworzenia się najstarszych
mórz księżycowych, zwany ałtajskim; III - okres powstawania równin kraterowych otoczonych łańcuchami górskimi (Ptolemeusz, Grimaldi), zwany ptolemeuszowskim; IV - okres
tworzenia się kotlin morskich i największego morza księżyco
wego (Oceanus Procellarum), zwany oceanicznym; V - okres
tworzenia się gór pierścieniowych z rozwiniętymi systemami
jasnych smug (Kopernik, Tycho), zwany kopernikowskim;
VI - okres pewnej stabilizacji skorupy globu księżycowego,
zwany spokojnym (współczesny).
Z podobnym, lecz nieco innym poglądem wystąpił G. V i et e w r. 1952. Jego zdaniem kratery i morza księżycowe są wulkanicznymi zapadliskami, różniącymi się od ziemskich wulkanów przede wszystkim większymi rozmiarami. Tłumaczy to
brakiem atmosfery oraz dużo mniejszą siłą przyciągania Księ
życa, co musiało mieć duży wpływ na siłę wybuchu i szybkość
ucieczki gazu ~ wyrzuconej magmy. Według więc tej hipotezy
morza i kratery księżycowe mają być wulkanami typu eksplozywnego.
Obecnie jednak większość uczonych uważa, że kratery księ
życowe powstały na skutek upadku meteorytów lub planetoid
na powierzchnię Księżyca. Z drugiej zaś strony badania przeprowadzone przy pomocy sond kosmicznych dowodzą, iż występują tam również utwory pochodzenia tektonicznego i wulkanicznego. Przykładem mogą być góry centralne pewnych
kraterów (Doppelmayer, Gassendi, Taruntius), których pochodzenie trudno wyjaśnić tylko upadkiem meteorytów. Przypuszczalnie ubocznym czynnikiem przy ich powstawaniu była
działalność wulkaniczna. Zresztą w dobie współczesnej też
prawdopodobnie na Księżycu dochodzi do wulkanicznych erupcji, a może nawet do wylewu lawy.
Dowodem czynności wulkanicznej na Księżycu w naszych
czasach może być obserwacja krateru Alfons, wykonana przez
N. A. Kozyriew a w dniu 3 listopada 1958 r. W dniu tym
z góry centralnej wspomnianego krateru wydobywał się gaz,
który świecił na skutek oddziaływania promieni słonecznych.
Zmiany w kraterze Alfons obserwowali również astronomowie
K. G a t1 s e r i L. B ar t h a, a także znany selenolog
P. H. Wilk i n s. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnie-
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niem tego zjawiska jest przypuszczenie, że glob księżycowy nie
jest ciałem martwym, ale na jego powierzchni jeszcze dziś dochodzi do erupcji wulkanicznych.
Krater Alfons nie ma dokładnie kolistego kształtu (współ
rzędne selenograficzne: dług. -3°14', szer. -12°59'), bo w kierunku SE- NW mierzy 126 km, a w kierunku NE- SW tylko
117 km. Jego dno nie jest równe, lecz w południowej części
pokryte licznymi związanymi ze sobą pagórkami, ciągnącymi
się aż do krateru Arzachel. Wały górskie otaczające krater nie
przekraczają 2000 m wysokości, natomiast góra centralna wznosi się do 1200 m ponad dno wschodniej połowy krateru i do
1400 m ponad dno jego zachodniej połowy. Nierówność ta
w znacznym stopniu utrudnia widzialność szczegółów przy niskim położeniu Słońca nad księżycowym horyzontem. Na dnie
krateru znajduje się szereg ciemnych plam, które są jednym
z najciemniejszych miejsc na Księżycu (albedo od 0,03 do 0,02).
Bardzo szczegółowe zdjęcia krateru Alfons otrzymano przy
pomocy "Rangera-9", który w dniu 24 marca 1965 r. upadł
w północno-wschodniej części jego dna. Przed upadkiem aparat
przekazał na Ziemię około 6000 doskonałych fotografii, wykonanych zaledwie z odległości 1750 km do 800 m. Zdjęcie wykonane z odległości 412 km obejmuje cały krater i można na
nim dokładnie zobaczyć masyw centralny oraz liczne małe
kratery i długie szczeliny. Widoczne są również ciemne plamy,
będące najprawdopodobniej wulkanami taflowymi.*)
Wnętrze krateru Alfons jest pilnie obserwowane przez selenografów od przeszło półtora wieku. Ciemne plamy na jego
dnie zaobserwował już J. H. Kle i n i był przekonany o ich
wulkanicznym pochodzeniu. To samo zresztą twierdził o formacji Hyginus (współrzędne selenograficzne: dług. +6°22',
szer. +8°02') oraz o dwóch mniejszych kraterach położonych
na zachód od krateru Beaumont (współrzędne selenograficzne:
dług. +31 °18', szer. -12°07'). Flamy na dnie krateru Alfons
obserwowali również W. H. P i ck er i n g (rys. 1), J. N. K re ig er i W. G o o d a c re. Ten ostatni ogłosił nawet w r. 1921
szczegółową mapę tego krateru, opracowaną na podstawie fotografii uzyskanych w obserwatorium Mt Wilson. Wiele uwagi
ciemnym plamom na dnie krateru Alfons poświęcił . też
Ph. F a u t h, który w sumie widział ich 25.
Według poglądu K. B e n e s a z r. 1962 istnienie księżyco
wego wulkanizmu można obecnie uważać za udowodnione. Je*) Zdjęcie to było zamieszczone na okładce nr 6/1965 r. "Uranii" (Red.).
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go zdaniem do ziemskich wulkanów podobne są szeregi małych
kraterów' leżących między kraterami Eratostenes i Kopernik,
jak również ciemne plamy (wulkany taflowe) na dnie krateru
Alfons. Jednak na powierzchni Księżyca występują nie tylko
utwory właściwe ziemskiemu wulkanizmowi, ale także wielkie

Rys. l. Ciemne plamy na dnie krateru Alfons

(według

w, H. Pickeringa)

formy magmatyczne (morza księżycowe). Dowodzą tego badania wykonane przy pomocy "Surveyora-5", który w dniu
11 września 1967 r. wylądował w południowo-zachodniej części
Mare Tranquillitatis.
Ślady działalności wulkanicznej występują także w kraterze
Kopernik, chociaż sam krater powstał w wyniku upadku olbrzymiego meteorytu lub nawet komety. Dowodzi tego panoramiczne zdjęcie wnętrza krateru, które otrzymano W listopadzie 1966 r. przy pomocy sondy "Lunar Orbiter-2". Na zdjęciu
tym widoczne są tajemnicze "osuwiska", mogące być potokami zastygłej lawy.**) Potoki (rys. 2) "wypływają" z utworu
położonego na wewnętrznych zboczach (tarasach) północnego
wału górskiego, wznoszącego się w tym miejscu o około 600 m
Zdjęcie to nazwane "zdjęciem stulecia" - zamieszczone jest
wkładce do nr 7/8 "Uranii" z r. 1967. Zwracamy również uwagę na
zdjęcie na czwartej stronie okładki nr 5 "Uranii" z r. 1967. (Red.).
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Rys. 2. "Osuwiska" w kraterze Kopernik. Z lewej strony fragment fotografii otrzymanej za pomocą kamery
zainstalowanej na sondzie "Lunar Orbiter-2", z prawej strony rysunek przedstawiający: A - wał wewnętrzny krateru, B - tajemniczy utwór (jezioro lawowe?), C i D - "osuwiska" (potoki lawy?), E - dno
krateru.
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ponad dno krateru. Bardzo możliwe, że utwór ten jest "jeziorem lawowym" lub wulkanem taflowym, podobnym do ciemnych plam na dnie krateru Alfons. Przypuszczenie powyższe
wydaje się potwierdzać pionowe zdjęcie krateru Kopernika
(patrz czwarta strona okładki), jakie otrzymano w sierpniu
1967 r. przy pomocy sondy "Lunar Orbiter-5" . Na zdjęciu tym
również widoczne jest "jezioro lawowe", a ponadto północno
zachodnia część dna krateru jest wyraźnie "gładsza" od 'pół
nocno-wschodniej. Czyżby to był rezultat wylewu lawy?
Pochodzenia wulkanicznego są również kopuły księżycowe,
występujące dość licznie na morzach, a zwłaszcza przy ich
brzegach. Zresztą pogląd ten nie jest nowy, ponieważ już ·
R. Ket t ner w r . 1941 wystąpił z przypuszczeniem, iż są to
formacje utworzone przez lawę wydobywającą się z wnętrza
Księżyca. Hipotezę tę potwierdzają zdjęcia wykonane przez
sondy "Lunar Orbiter", na których kopuły księżycowe są widoczne bardzo dokładnie. Przykładem może być zdjęcie otrzy. mane w listopadzie 1966 r. przy pomocy sondy "Lunar Orbiter-2", obejmujące okolicę krateru Marius na Oceanus Procellarum (współrzędne selenograficzne: dług. -49°57', szer.
+ 11 o 59').
O czynności wulkanicznej na Księżycu w dobie współczesnej
świadczą zaś pewne utwory na jego powierzchni, które w cią
gu nocy księżycowej lub podczas zaćmienia Księżyca wolniej się
ochładzają niż najbliższa okolica. W większości przypadków
są to formacje młode, ale nie brak też starszych formacji o podobnych właściwościach. Zjawisko to najlepiej wytłumaczyć
czynną działalnością wulkaniczną Księżyca . Przypuszcza się
również, że jasna materia pokrywająca niektóre góry księży
cowe jest kondensacją par wulkanicznych. Do takiego wniosku
doszedł ostatnio P. G. Ku i per na podstawie obserwacji
kondensacji par po wybuchu wulkanu Laim:.ma na Hawajach
w r . 1960. W okolicy tego wulkanu znajduje się bardzo dużo
małych kraterów, przypominających kratery wtórne na Księ
życu.

Wreszcie dowodem działalności wulkanicznej na Księżycu
w naszych czasach mogą być "ciepłe plamy" w okolicy krateru
Mosting C, emitujące podczas zaćmienia Księżyca dość silne
promieniowanie podczerwone. Przypuszcza się, że odpowiedzialne za to zjawisko są utwory podobne do wydm. Formacje
te mają niewielkie rozmiary i dlatego widoczne są dopiero na
zdjęciu otrzymanym w lutym 1967 r. przy pomocy sondy "Lunar Orbiter-3".
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KUCHOWICZ -

KOPALNE SLADY
W METEORYTACH

Warszawa

NAŁADOWANYCH CZĄSTEK

Pod działaniem promieniowania jonizującego, przechodzą
cego przez dielektryk stały, powstają uszkodzenia radiacyjne.
Uszkodzenia te dają się uwidocznić albo dzięki powiększeniu
w mikroskopie elektronowym, albo też dzięki odpowiedniemu
wywołaniu chemicznemu można dostać wytrawiony obraz,
łatwo obserwowalny pod zwykłym mikroskopem. Warunek jest
jeden: cząstka jonizująca musi być ciężka, nie można więc posłużyć się w tym celu jakimkolwiek źródłem promieniowania
beta, bo przecież masa elektronu jest stosunkowo mała. Inaczej
natomiast, gdy wziąć ciężką cząstkę naładowaną, bądź to z promieniowania kosmicznego, bądź też- w warunkach laboratoryjnych - ciężkie fragmenty rozszczepienia jądra uranu, np.
. . 1zo
. t opu uranu 238~ u :
prod u kt y samorzu t n ego rozszczep1ema
9
238u 143 B +95 Kr
92 --> 56 a 36

Po raz pierwszy ślady takie obserwowali w 1959 r. S i l k
i B ar n e s w mice, w następnych latach donoszono o zauważeniu takich śladów w cienkich warstwach różnych materiałów, napromieniowanych produktami rozszczepienia. W wyniku
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badań narodziła się technika tzw. detektorów śladowych,
odgrywająca obecnie wielką rolę w fizyce jądrowej.
Jednocześnie okazało się, że w naturalnych minerałach
istnieją stare ślady. Znaleziono te ślady zarówno w minerałach
pochodzenia ziemskiego jak i pozaziemskiego. Zajmijmy się
najpierw krótko minerałami pochodzenia ziemskiego. Jeśli
zauważymy w nich ślady ultramikroskopowe ciężkich cząstek
naładowanych, to możemy sądzić, że ślady te pochodzą albo
z samorzutnego rozszczepienia jąder uranu, zawartych w danym minerale (choćby w postaci zanieczyszczenia), albo też
z rozszczepienia jąder atomów ciężkich zawartych w minerale,

tych

spowodowanego napromieniowaniem przez produkty naturalnych szeregów promieniotwórczych (np. przez cząstk alfa z radu) bądź przez cząstki z promieniowania kosmicznego. W wyniku zderzeń wysokoenergetycznych cząstek promieniowania
kosmicznego z ciężkimi jądrami w minerale może nastąpić też
odrzut tych ostatnich, powodujący powstanie obserwowalnych
uszkodzeń radiacyjnych. Występowanie wszystkich tych trzech
procesów jednocześnie utrudnia wprawdzie analizę minerałów,
mimo to przeprowadzone dotychczas badania próbek pochodzenia ziemskiego pozwoliły na wyznaczanie wieku tych próbek
w zakresie do ok. 108 lat. Ta górna granica wieku wiąże się ze
zjawiskiem wygrzewania uszkodzeń radiacyjnych w wysokiej
temperaturze. Siady tych uszkodzeń mogą się zachować tylko
wtedy, gdy temperatura próbek jest niższa od pewnej stałej,
charakterystycznej dla danego minerału temperatury wygrzewania.
W próbkach materii pozaziemskiej - meteorytach - zaobserwowano również ślady uszkodzeń radiacyjnych. Czym mogły być one spowodowane? Mogły być to ślady ciękich fragmentów rozszczepienia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, zawartych w tych meteorytach. Mogły być tO' też
ślady rozszczepień, bądź odrzutów, spowodowanych oddziały
waniem promieniowania kosmicznego z jądrami ciężkich pierwiastków w meteorytach. Mogły to być wreszcie ślady pochodzące od ciężkich cząstek naładowanych z promieniowania
kosmicznego. Jest także kilka innych, znacznie mniej prawdopodobnych możliwości, o których ze względu na brak miejsca
nie będę wspominać.
Wiele zasług w rozwoju stałych detektorów śladowych mają
Fleischer, Price i Walker z General Electric Research and Development Center w Schenectady w USA. Metodyka przyjęta
przez nich pozwoliła na odróżnienie śladów fragmentów roz-
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szczepienia jąder atomowych od śladów, które pochodziły od
bombardowania próbek strumieniami cząstek, np. promieniowaniem kosmicznym. Prowadzono badania różnych minerałów,
zawartych w meteorycie Toluca. Wynik był rewelacyjny. Okazało się, że istniały kiedyś w przyrodzie znaczne ilości atomów
94-go pierwiastka chemicznego- plutonu, który już dziś w minerałach ziemskich ani też meteorytowych nie występuje i jest
sztucznie wytwarzany w reaktorach jądrowych. Aby zrozumieć to odkrycie i jego konsekwencje, zastanówmy się nad
tym, jakie pierwiastki chemiczne mogą ulegać rozpadowi poprzez rozszczepienie.
W materii, z jakiej składa się nasz Układ Słoneczny, ślady
kopalnych rozszczepień mogą pochodzić tylko od dwóch rodzajów jąder atomowych: od uranu 2 ~~ U o czasie półtrwania
4,5 miliarda lat i od plutonu 2 ~!Pu o czasie półtrwania 7,6 milionów lat. Oba te rodzaje jąder mogą powstawać w tzw. szybkim wychwycie neutronów. (Dokładniej na ten temat patrz
w moim artykule na łamach Uranii z maja 1965 r., str. 135
i dalsze). Gdyby powstały one kiedyś jednocześnie na określo
nym etapie rozwoju Układu Słonecznego, wtedy w następnych
okresach ilość ich zmniejszałaby się wskutek rozpadu. Oczywiście zawartość uranu malałaby znacznie wolniej od zawartości plutonu (np. po upływie 4,5 miliarda lat pozostałaby po-

łowa pierwotnej ilości uranu i ok. 26~ 0 część początkowej ilo-

ści atomów plutonu, czyli praktycznie nic tego ostatniego). Zawartość uranu w próbce można dziś wyznaczyć bardzo dokład
nie, ekstrapolując wstecz można wyznaczyć ilość uranu
w dawnych okresach. Z oznaczeń wieku meteorytów otrzymuje
się wartość ok. 4,5 miliarda lat. W ciągu tego czasu ślady kopalnych rozszczepień uranu gromadziły się w próbce meteorytu. Okazało się jednak, że w oparciu o różne dane nie po-

dobna

więcej niż

2'0/o zaobserwowanych w meteorycie

śladów

przypisać rozszczepieniu uranu. Ogromna reszta musiała więc
pochodzić od wygasłej już promieniotwórczości plutonowej.
Może powstać więc wątpliwość: Czy "nadmiar" śladów nie
został spowodowany rozszczepieniami wywołanymi przez pro-

mieniowanie kosmiczne w meteorycie. Przeprowadzono w laboratoriach "symulowanie" procesów, które mogły zachodzić
w meteorycie, przebywającym w przestrzeni kosmicznej; poddawano odpowiednio spreparowane próbki działaniu wiązek
cząstek naładowanych wysokiej energii, fotonów, neutronów,
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prowadzono obliczenia. Okazało się, że efekt, z wyjątkiem nader cienkiej warstwy powierzchniowej meteorytu, nie odgrywa
roli. Powstawało tylko przyjąć istnienie "kopalnego" plutonu.
Jedną z konsekwencji tego jest ograniczenie czasu powstania
planet do okresu nie dłuższego niż parę setek milionów lat.
Wielu uczonych przyjmuje dziś, że różne ciała Układu Sło
necznego powstały mniej więcej w tym samym czasie. Meteoryty mają być fragmentami większych ciał macierzystych, które już po powstaniu uległy pokruszeniu. Ślady plutonu powstawały w pierwszym rzędzie na wczesnym etapie istnienia meteorytu, kiedy następowało jego stygnięcie. Tymczasem wiadomo, że różne minerały charakteryzują się różnymi temperaturami wygrzewania śladów, powyżej których ślady takie
zostają "wygaszone". Oznacza to, że dla różnych minerałów
otrzymamy różne wartości odstępu czasu T od zakończenia
procesu powstawania pierwiastków ciężkich (jak uran i pluton) do początku utrwalania śladów cząstek. Minerały o wysokiej temperaturze wygrzewania zawierać będą więcej śladów
niż minerały o niskiej temperaturze wygrzewania.
Dla trzech minerałów z meteorytu Toluca otrzymano wartości czasu T od 95 do 460 milionów lat. Znając temperatury
wygrzewania dla tych minerałów, można było wyznaczyć
szybkość ostygania ciała macierzystego, z którego pochodził
meteoryt. Wynosiła ona 0,6 do 1,7 stopnia na milion lat. Przy
takiej szybkości ciało macierzyste powinno mieć promień rzędu
150 do 250 km. Warto dodać, że zbliżoną wartość szybkości
ostygania otrzymano całkiem odmienną metodą.
Otrzymany wynik nię tylko wskazuje na pochodzenie przynajmniej części meteorytów z większych fragmentów - asteroid. Istotne jest to, że otrzymano niewielką wartość czasu kilkaset milionów lat - na okres T. Tworzenie ciał planetarnych odbywało się więc w ciągu czasu dość krótkiego w stosunku do całkowitego wieku Układu Słonecznego. Wydaje się,
że odkrycie to powinno odbić się na teoriach kosmogonicznych.
Podanego wyżej okresu T nie można przedłużyć powyżej kilkuset milionów lat, gdyż z wytworzonego na pierwotnym etapie rozwoju Układu Słonecznego plutonu (nie mylić z Plutonem,
którego wtedy jeszcze nie było!) nie przetrwałoby wtedy takie
ilości, .które pozwoliłyby na racjonalne wytłumaczenie pochodzenia dużej ilości śladów kopalnych rozszczepień w meteorytach. Nie można odwoływać się do innych - poza plutonem
i uranem - jąder, gdyż są one znacznie bardziej krótkożyciowe i nie mają dla tej sprawy znaczenia.

r.
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Warszawa

O KANDYDATACH NA STUDIA ASTRONOMICZNE
Co parę lat wypada mi brać udział w egzaminach wstępnych na
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Co rok
przyjmujemy na astronomię parę osób, o których można z góry powiedzieć, że jeśli się tylko nie polenią, to będzie z nich w astronomii poży
tek, że mają szansę ukończenia studiów, że niektórzy z nich zostaną
pracownikami nauki, a inni jako fachowi astronomowie będą poży
teczni w instytucjach oświatowych, szkołach, produkcyjnych zakła
dach optycznych, elektronicznych itp. Co roku przyjmujemy też grupę
osób, które chciałoby się namówić, aby obrały inną specjalność. Ale cóż,
są wolne miejsca, kandydaci sprostali formalnym wymogom egzaminu trzeba ich przyjąć. No i pozostaje trzecia grupa tych, którzy egzaminu
nie zdali, lub zdali tak słabo, że z braku miejsca nie zostają przyjęci.
Przykro myśleć, że są to osoby zawiedzione, że w fakcie nie przyjęcia
ich na studia widzą swoją krzywdę. Osobiście czuję, że większą krzywdę
wyrządza się tym z drugiej grupy, którzy w dużej części stanowić będą
tzw . .,odsiew" . .,Odsiew", to takie ładne wyrażenie w statystyce uniwersyteckiej - studenci, którzy nie dają sobie rady ze studiami i odpadają. Wyrażenie nawet mile brzmiące, ale jak to wygląda z punktu
drogi życiowej tych, którzy ten odsiew stanowią? Po roku, lub co gorzej po dwu lub trzech latach studiów stwierdzają, że program jest dla
nich zbyt trudny. Czasem sami rezygnują, czasem z determinacją brną
do chwili gdy wyczerpią się wszystkie możliwości powtarzania roku,
sesje poprawkowe, urlopy dziekańskie, dodatkowe nadzwyczajne terminy i egzaminy komisyjne, gdy uniwersytet sam zadecyduje o skreśleniu ich z listy studentów. Jeśli wtedy kogoś stać jeszcze na rozpoczę
cie innych studiów, traci tylko kilka lat w życiu. Często jednak pojawia
się wtedy niewiara we własne siły. Ludzie, którzy mogliby z pożytkiem
niegdyś rozpocząć i ukończyć inne studia, stać się wykwalifikowanymi
pracownikami w dziedzinie, do której się nadają, zajmują miejsca
gdzieś na peryferiach zawodowych, nie osiągają należnego zadowolenia
ze swojej pracy.
Nie wiem ilu aktualnych i potencjalnych kandydatów na uniwersyteckie studia astronomiczne czytuje Uranię, ale może przynajmniej do
części z nich dotrze mój artykuł. Może dotrze i do tych, którzy mogliby
stać się zawodowymi astronomami, a z braku informacji gotowi by
zmarnować tę szansę.
Pięć lat temu zdawała pewna kandydatka na fizykę. Zdawała znakomicie. Skończyła właśnie ostatni egzamin ustny i miała już wyjść, gdy
we drzwiach zawahała się i zapytała mnie, jakie są możliwości później
szego przeniesienia się na astronomię. Byłem zaskoczony - dlaczego
późniejszego? Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że w jej liceum astronomia była zaniedbana. Nauczyciel udzielający tego przedmiotu sam
go nie lubił i nie znał dobrze. W tych warunkach szkoła odmówiła wy-

dania pozytywnej opinii jeśli kandydatka złożyłaby podanie na studia
astronomiczne. Zaproponowali poprzeć podanie na fizykę. Uczennica
marząca o astronomii, bojąc się starać o przyjęcie wbrew opinii szkoły,
złożyła podanie na fizykę. Oczywisty nonsens. Wiadomości astronomiczne z kursu licealnego są i tak zupełnie znikome. Jeśli ktoś ma zdolności
matematyczne i fizyczne i przyswoił sobie licealny zakres tych przed-
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miotów, to z łatwością uzupełni brakujące wiadomości astronomiczne
w czasie studiów. Zaproponowałem kandydatce, żeby odrazu wymieniła
kwestionariusz i zapisała się na astronomię. Do tego trzeba jednak było
zdać dodatkowy egzamin z astronomii. Nie była przygotowana. Po
krótkim wahaniu zdecydowała się jednak. Astronomię zdała na trójkę
z minusem. Przy mocnych ocenach z fizyki i matematyki została przyjęta. Obecnie, gdy piszę te słowa, kończy studia astronomiczne i zarazem przygotowuje pierwszą rozprawę naukową do druku. Ciekawe, ilu
maturzystów kochających astronomię i mających wybitne zdolności matematyczne corocznie rezygnuje z jej studiowania tylko dlatego, że w liceum astronomia nie stała na właściwym poziomie?
Asystowałem i przy innym egzaminie: Kandydatka na astronomię
zupełnie nie umiała sobie dać rady z pytaniami z astronomii matematycznej. Wschody i zachody . gwiazd, wysokości, prawa Keplera, to
wszystko wyraźnie wykraczało poza jej możliwości. Egzaminator przeszedł do pytań opisowych. Niestety jej wiadomości o porach roku na
Marsie, o budowie komet, a nawet o tym dlaczego meteory świecą, były
też zupełnie niewystarczające. Egzaminator zrobił jeszcze jedną próbę
ratowania kandydatki. Może ma zainteresowania astronomiczne poza
kursem szkoły? Zapytał ją o nowe wyniki badań kosmicznych, o których głośno było właśnie w prasie. I tu skutek podobny. W) czasie,
gdy egzaminator rozwijał stale inicjatywę w dziedzinie dobrej woli,
zapoznałem się z kartą egzaminacyjną kandydatki. Były już na niej
oceny: niedostateczna z fizyki i dostateczna z minusem z matematyki.
Wynik egzaminu wnikliwie ustalany przez komisję po zamknięciu egzaminów był tym razem praktycznie już przesądzony. Zainteresowało
mnie jednak, kto mógł namówić osobę tak słabą w przedmiotach ści
słych i mającą tak skąpą wiedzę astronomiczną na astronomiczne studia uniwersyteckie. Może talent astronomiczny wmówił w nią jakiś
zwariowany nauczyciel, który zamiast astronomii przez rok wykładał
życiory s Kopernika? Zajrzałem do teczki kandydatki, wyciągnęłem świa
dectwo maturalne. Od góry do dołu trójki. Gdzieś jakaś zabłąkana
czwórka z higieny. Z astronomii też trójka. Na zakończenie egzaminu
zapytałem więc kandydatkę, co ją skłoniło d9 wyboru tego właśnie
kierunku studiów. Miłe, grzeczne, typowo "dobrze ułożone" dziewczątko
było zaskoczone pytaniem. Spojrzało na mnie smutnymi oczyma i po
chwili namysłu odpowiedziało:
- Na coś przecież trzeba się było zdecydować ...
Ba... to był skrajny przypadek. Ale ogólnie biorąc kandydaci na
wyższe studia często zapominają, że są one zarezerwowane dla wybitnych, że nie każdy przecież musi, ani nie każdy może je ukończyć.
Dość często się zdarza, że kandydaci na studia obierają jakiś kierunek
tylko dlatego, że właściwie jest im wszystko jedno a dowiedzieli &ię
np. że liczba kandydatów jest tu czy tam stosunkowo mniejsza, albo że
kolega też się na ten kierunek wybiera.
Nieomal klasyczny jest typ kandydata na astronomię, który ma niekłamane zainteresowania tym przedmiotem, przeczytał kilkadziesiąt
popularnych książek astronomicznych, pamięta jaka jest odległość Syriusza, jaka Wielkiej Mgławicy w Orionie, ile wynosi długość miesiąca
syderycznego i synodycznego i jak wygląda planeta oświetlana dwoma
różnobarwnymi słońcami. Czasem taki kandydat wykonywał nawet sam
zupełnie dobre obserwacje gwiazd zmiennych i ma własnoręcznie wyszlifowany teleskop. Brak mu tylko zdolności matematycznych. Niestety,
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astronomii (zresztą starożytnej też) nie można zawodowo
matematyki. Nie sposób takim ludziom zamykać drogi do
astronomii, ale niestety trzeba im wyjaśniać, że nie każdy astronom musi być astronomem fachowym. Uniwersyteckie, czy politechniczne studia astronomiczne przygotowują do astronomii zawodowej, tej właśnie
matematycznej astrofizyki, astronomii klasycznej, czy gwiazdowej.
Astronomowie-miłośnicy mogą odegrać i odgrywają stale dużą rolę
w nauce jako obserwatorzy gwiazd zmiennych, obserwatorzy Słońca,
odkrywcy komet i w innych dziedzinach. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że bez miłośników wysokiej klasy astronomia nie byłaby tym
czym jest. Astronom-miłośnik może sobie wybrać jedną wąską dziedzinę
astronomii i wyspecjalizować się w niej, może dojść nawet do sławy
światowej jak słynny Percival Lawell odkrywca Plutona. Astronom-miłośnik nie musi być wcale astronomem drugiej kategorii, ale
to wcale nie znaczy, że jest astronomem fachowcem, który musi w jakimś stopniu obejmować całość zagadnień astronomicznych zarówno od
strony obserwacyjnej jak i teoretycznej - przynajmniej w jednej jej
gałęzi. W poważnych miłośniczych pracach naukowych często pojawiają się problemy nie rozwiązalne bez pomocy astronoma-fachowca
znającego matematyczne metody i teorie astronomiczne. Tylko ten może
stać się takim fachowcem, kto posiada konieczne uzdolnienia matematyczne.
Na wielu kierunkach humanistycznych brak zdolności można zastą
pić pracowitością przynajmniej na tyle, żeby dobrnąć do dyplomu.
Na odwrót, na kierunkach artystycznych i na matematyce brak pracowitości można zastąpić wybitnymi zdolnościami. Z astronomią jest inaczej. Kto decyduje się na studia w tej dziedzinie powinien posiadać
wybitne zdolności matematyczne, wybitne zainteresowanie przedmiotem i wybitną pracowitość. Kładę nacisk na słowo "wybitne" - oczywiście wybitne w skali liceum.
Nikt bez talentu muzycznego nie będzie siP starał o przyjęcie do
konserwatorium, ani bez zdolności plastycznych do akademii sztuk
pięknych. Niestety kandydaci na kierunki ścisłe nie zawsze respektują
analogiczną zasadę, a przecież już egzamin .wstępny z matematyki zakłada wybitne uzdolnienia z tego przedmiotu. Kierunki politechniczne
i matematyczne przyjmują, że ci, którzy starają się o przyjęcie na nie,
byli w liceum jednymi z najlepszych uczniów w klasie z przedmiotów
ścisłych. Poziom przedmiotów ścisłych w liceach dostosowany jest do
zdolności przeciętnych. Licealista o zdolnościach nawet typowo humanistycznych, pracując należycie ma prawo się spodziewać na maturze
czwórek z fizyki i matematyki, nie powinien jednak wyciągać z tego
wniosku, że da sobie również radę ze ścisłymi studiami wyższymi. Oczywiście nie można tu formalizować. Spotykałem się z przypadkami znakomitych wyników z matematyki lub fizyki podczas egzaminów wstPnnych przy trójkach z odpowiednich przedmiotów na maturze. Czasem
udawało mi się zagadnąć o to kandydatów i dowiadywałem się, że
trójka wywołana była jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności na
maturze, jakimś zatargiem z nauczycielem, a kiedyś nawet brzydkim
charakterem pisma. Zdarza się też, że czasem ktoś o rzeczywistych
zdolnościach a nawet geniuszu matematycznym po prostu nie znosi psychicznie szkolnego sposobu przedstawiania zagadnień. Jeśli ktoś naprawdę lubi matematykę, to oczywiście formalna trójka na maturze nie
powinna go zniechęcać do spróbowania szczęścia, ale tylko wtedy, jeśli
jest przekonany o swoich wybitnych zdolnościach.
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Co do zainteresowań astronomicznych, to wybitność jest tu konieczna
choćby dlatego, że są to studia przez pierwsze lata w zasadzie nudne.
Z początku trzeba studiować prawie wyłącznie matematykę i fizykę,
przy czym np. ta matematyka nie jest tą wspaniałą teoretyczną matematyką dla matematyków, ale matematyką dostosowaną do zastosowań
w fizyce i astronomii. Podobnie i fizyka w ramach kursu dla astronomów nie zawsze ma okazję przedstawić swoje najpiękniejsze strony
teoretyczne i doświadczalne. Właściwa, pasjonująca astronomia zaczyna
się dopiero na starszych latach i żeby do nich dobrnąć bez zniechęcenia,
trzeba astronomię naprawdę kochać.
A pracowitość konieczna jest dlatego, że astronom oprócz wiedzy
teoretycznej musi w czasie studiów obserwować, użerać się z wadami
optycznymi, elektronicznymi i mechanicznymi przyrządów i musi się
zetknąć z astronomicznymi rachunkami. Wiadomo, że są to rachunki
przysłowiowo skomplikowane. Ani studenci fizyki, ani matematyki nie
muszą tyle obliczać, co studenci astronomii.
Astronomię można w Polsce studiować na 4 uniwersytetach i na jednej politechnice (Politechnika Warszawska, gdzie można się specjalizować w astronomii praktycznej w ramach studiów geodezji). Co roku
kilkudziesięciu młodych ludzi rozpoczyna w naszym kraju studia astronomiczne. Powinni się wśród nich znaleźć najodpowiedniejsi kandydaci.
Jeźeli nie jest się jednym z najlepszych w tej dziedzinie w skali wła
snej klasy, jaką można mieć nadzieję, aby zająć jedno z przeciętnych
miejsc w tej niewielkiej grupie najlepszych z całej Polski?
Słowem przed złożeniem podania o przyjęcie na studia astronomiczne
trzeba najpierw samemu obiektywnie ocenić swoje zdolności i zainteresowania. Tylko, że z tym też bywają trudności.
Kiedyś na egzamin ustny zgłosił się pełen animuszu młodzieniec
z rozwianymi włosami. Był przekonany, że pisemny poszedł mu znakomicie (dla wszystkich zadań podał rozwiązania, na wszystkie tematy
dużo napisał). Na pytania ustne odpowiadał okrągłymi zdaniami, płyn
nie bez zająknięcia. Zapisywał kartki papieru, jedną po drugiej, pięknie
kaligrafowanymi wzorami. Z trudnością egzaminatorzy usiłowali wtrą
cić tu czy ówdzie jakieś dodatkowe zapytanie, jakiś okrzyk dziwienia,
z trudnością próbowali skierować jego myśli we właściwym kierunku,
bo niestety prawie wszystko, co mówił i pisał było błędne.
- No, dobrze mi poszło - powiedział kłaniając się szarmancko na
pożegnanie.
Nie widziałem

jęty na studia
większył grono

jego miny, kiedy dostał wiadomość, że nie został przyz powodu nie zdania egzaminu. Obawiam się, że potych, co powiadają, że na uniwersytecie to kumoter-

stwo ...

KRONIKA
Załogowy

lot kabiny "Apollo-7"
\

Uczeni amerykańscy zamierzają zrealizować wyprawę na Księżyc
przy pomocy kabiny "Apollo", składającej się z trzech zasadniczych
części: kabiny dla załogi, części wyprawowej przystosowanej do łagod
nego lądowania na Księżycu i części umożliwiającej wzlot z jego powierzchni zespołu wyprawowego.

1/1969

URANIA

17

Pierwsza próba bezzałogowa lotu kabiny "Apollo" dokoła Ziemi wykonana została już l 8 września 1964 r. Niestety, 27 stycznia 1967 r.
podczas naziemnych prób kabiny "Apollo" wybuchł pożar, w którym
zginęli trzej kosmonauci: pułkownik lotnictwa Virgil I. Gr i s s o m
(30 lat), pułkownik lotnictwa Edward H. W h i t e (26 lat) oraz komandor marynarki Roger B. C h a f f e e (22 lata). Ta tragiczna katastrofa
spowodowała przesunięcie terminu załogowego lotu kabiny "Apollo",
ponieważ trzeba było dokonać pewnych zmian konstrukcyjnych, zapewniających załodze bezpieczeństwo podczas lotu i lądowania.
Wreszcie 11 października 1968 r. z wyrzutni na Przylądku Kennedy'ego
wystartowała rakieta "Saturn IB", przy pomocy której uczeni amerykańscy umieścili na orbicie okołoziemskiej kabinę "Apollo-7'' z trzema
kosmonautami na pokładzie. Jej załogę stanowili: komandor marynarki
Walter M. S c h i r r a (44 lata), ką,pitan lotnictwa Donn F. E i s e l e
(38 lat) i fizyk Walter R. C u n n i n g h a m (36 lat). Dowódcą wyprawy został weteran lotów kosmicznych Schirra, którv już przedtem dwukrotnie przebywał w Kosmosie (3 października 1962 r. i 15/16 grudnia
1965 r.).
Wkrótce po starcie kabina "Apollo-7'' weszła na orbitę okołoziemską,
której perigeum wynosiło 228 km, a apogeum 284 km. Lot trwał od
11 do 22 października 1968 r., czyli aż 11 dni. Okres ten jest zupełnie
wystarczający do lotu wokół Księżyca. Lądowanie kabiny "Apollo-7"
odbyło się na Atlantyku w pobliżu wysp Bermudzkich, gdzie na kosmonautów oczekiwał amerykański lotniskowiec "Essex". Wstępne badania
lekarskie wykazały, że stan zdrowia wszystkich trzech kosmonautów
jest zadowalający.
Podczas lotu kabiny "Apollo-7" dokonano szeregu eksperymentów,
mających duże znaczenie dla dalszych lotów aparatów kosmicznych
z tej serii. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają przypuszczać,
że już w najbliższym czasie zostanie zrealizowany załogowy lot kabiny
"Apollo" wokół Księżyca. W końcu grudnia 1968 r. ma być umieszczona
na orbicie okołoksiężycowej kabina "Apollo-S", której załogę stanowić
będą: pułkownik lotnictwa Frank B o r m a n (40 lat), kapitan marynarki James A. L o v e 11 (39 lat) i major lotnictwa William A. A nd er s (35 lat). Dodać należy, że Barman odbył już lot satelitarny
(4/18 grudnia 1965 r.), a Lovell już nawet dwa razy przebywał w Kosmosie (3/7 czerwca 1965 r. i 4/18 grudnia 1965 r.).
Załogowy lot wokół Księżyca będzie miał duże znaczenie nie tylko
dla astronautyki, ale także dla selenografii. Zrozumiałe bowiem jest,
że zdjęcia wykonane przez kosmonautów będą na pewno efektowniejsze
od zdjęć otrzymanych przy pomocy kamer automatycznych. Ponadto
obróbka materiału fotograficznego odbędzie się już na Ziemi w normalnych warunkach laboratoryjnych, a to również wpłynie na ich jakość.
Najważniejszym jednak celem takiego lotu będzie oczywiście przygotowanie wyprawy na Księżyc, co powinno nastąpić jeszcze w naszym
dziesięcioleciu.

Wyprawa człowieka na Księżyc według projektów amerykańskich
ma przebiegać dwoma etapami: wprowadzenie kabiny "Apollo" na orbitę okołoksiężycową, a następnie odłączenie się od niej zespołu W"TJrawowego i jego łagodne wylądowanie w ściśle określonym rejonie Kię
życa. Po wykonaniu przez selenonautów zaplanowanych badań zespół
wyprawowy wystartuje z powierzchni Księżyca, ponownie połączy się
z kabiną "Apollo" i powróci na Ziemię.
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Na lądowiska dla selenonautów amerykańskich wybrano 5 mleJSC,
które położone są w równikowej strefie Księżyca: kraina leżąca na
wschód od krateru Maskelyne, kraina leżąca na północ od krateru
Moltke, kraina leżąca na Sinus Medii, kraina leżąca na północny wschód
od krateru Wichmann i kraina leżąca na południowy zachód od krateru Encke. Wybrane obszary są wyjątkowo równinne, a nachylenie
powierzchni gruntu nie przekracza 2°. Ponadto nad wybranymi obszarami Słońce może znajdować się na wysokości 7- 20 °, co daje najdogodniejsze oświetlenie krajobrazu podczas lądowania.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Lot "Sojuza-3"

W dniu 26 października wystartował z Ziemi o godzinie 9 minut 34
czasu warszawskiego nowy radziecki załogowy sztuczny księżyc Ziemi,
o nazwie Sojuz-3. Początkowe parametry charakteryzujące jego orbitę
były: 205; 225 km; 51 °40'; 88,6 min. Statek odróżniał się od wszystkich
dotychczasowych tym, że po raz pierwszy był to statek więcej niż jednokabinowy, a mianowicie miał kabinę nawigacyjną i kabinę laboratoryjno-sypialną. Nie trzeba wyjaśniać, że podróż w takim statku jest
znacznie bardziej wygodna, niż podróż w ciasnych statkach jednokabinowych, w których kosmonauci nieraz dosłownie nie mają się gdzie
obrócić. Dodać przy tym trzeba, że jak zawsze w statkach radzieckich - skład atmosfery w kabinie i jej parametry fizyczne były niemal takie, jak przy powierzchni Ziemi. Tym samym statki typu Sojuz
umożliwiać będą znacznie dłużej trwające loty, niż statki dotychczasowe,
a mianowicie są one przeznaczone do realizacji wypraw o czasie trwania do 30 dób. Są to przy tym statki wielomiejscowe.
W czasie lotu statku Sojuz-3 podróżował nim jednak tylko jeden
kosmonauta - 47-letni płk G i e orgij B i er i e g o woj. Lot miał
bowiem przede wszystkim charakter technologiczny, to znaczy chodziło
o sprawdzenie działania urządzeń statku, a zwłaszcza o sprawdzenie jego zdolności manewrowych. Statek Sojuz-3 posiadał bowiem nie tylko
orientujące silniki rakietowe, ale także i napędowe silniki rakietowe.
Mógł on więc nie tylko zmieniać i stabilizować swą orientację przestrzenną, ale także zmieniać kierunek i prędkość ruchu.
Napędowy silnik rakietowy statku wytwarzał ciąg o sile 3920 N
(400 kG). Zapas substancji odrzutowej umożliwiał Sojuzowi-3 wzniesienie się na wysokość 1300 km.
Zdolność statku do wykonywania różnorodnych manewrów umożli
wiła mu dwukrotne przybliżenie się na odległość kilku metrów do
wprawionego dzień wcześniej w bliskoziemski ruch satelitarny, identycznego typu statku o nazwie Sojuz-2, pozbawionego jednak załogi.
(Początkowe parametry jego orbity były: 185; 224 km; 51 °42', 88,5 min.
Po raz pierwszy manewr zbliżenia zrealizowano już w czasie pierwszego
okrążenia statku Sojuz-3 wokół Ziemi. Do odległości 200 m jego przebiegiem sterowały urządzenia automatyczne, a później kosmonauta posługiwał się ręcznym systemem sterowniczym. Po raz drugi manewr
ten został wykonany 27 października, po czym nowe parametry orbit
obu statków uzyskały wartość: Sojuza-2: 181; 231 km; 51°7; 88,4 min.,
a Sojuza-3: 179; 252 km; 51 °7; 88,6 min.
W jeszcze dzień później uruchomiono o godzinie 8 minut 25 (sygnałem
radiowym z Ziemi) urządzenia hamujące statku Sojuz-2, a o godzinie
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8 minut 51 wylądował on dokładnie w zaplanowanym miejscu na powierzchni Ziemi.
Kontynuując lot w statku Sojuz-3 kosmonauta nadal wypróbowywał
silnik napędowy. Kolejny taki manewr wykonał w czasie 36 okrążenia
Ziemi w dniu 27 października wieczorem, przy czym dla zorientowania
statku względem Słońca wykorzystał fotoogniwa słoneczne. Po realizacji tego manewru nowe parametry orbity statku uzyskały wartość: 199,
244 km; 51 °7; 88,8 min. (Fakt, że do zasilania statku w energię elektryczną wykorzystano fotoogniwa, również wskazuje na to, iż przeznaczony on jest do bardzo długotrwałych wypraw. Fotoogniwa te mają
ogółem powierzchnię około 14 m 2 , czyli mogą dostarczać prąd elektryczny o mocy mniej więcej 1400 W).
Z punktu widzenia astronomii lot ten był bardzo cenny, gdyż część
laboratoryjna statku typu Sojuz posiada dużą liczbę iluminatorów.
Można z niej więc łatwo wykonywać różnorodne obserwacje naukowe.
Dodać przy tym trzeba, że właśnie jednym z zadań kosmonauty było
wykonywanie różnorodnych obserwacji astronomic:omych, na przykład
obserwacji jasności tła nieba i widzialności różnych obiektów na nieboskłonie. Kosmonauta opowiedział przy tym, w czasie jednego z przeprowadzonych przez niego seansów telewizyjnych ze statku, w jaki
sposób wykonuje badania naukowe i jakie w tym celu posiada urzą
dzenia. Można więc bez specjalnej przesady stwierdzić, że statek Sojuz-3
był pierwszym załogowym obserwatorium astronomicznym w przestrzeni.
Relacjonując lot nowego kosmonauty radzieckiego wspomnieć trzeba,
że w trakcie lotu po raz pierwszy wystąpiło zjawisko astronomiczne,
którego od zarania kosmonautyki załogowej się obawiano, a mianowicie niespodziewany i nagły wzrost aktywności słonecznej i związany
z nim wzrost intensywności promieniowań jonizujacych wysyłanych
przez Słońce. Na szczęście nie osiągnął on wartości niebezpiecznej dla
kosmonauty i nie zaistniała potrzeba przerwania lotu.
Zakończenie lotu nastąpiło w dniu 30 października miękkim lądo
waniem o godzinie 8 minut 25 dokładnie w zaplanowanym miejscu na
stepach Kazachstanu koło osady Batpak. W czasie lądowania statku
wypróbowano przy tym nowy sposób hamowania jego ruchu w więk
szym niż dotychczas stopniu wykorzystujący zjawiska aerodynamiczne.
(Uprzednio system ten wypróbowano w trakcie lądowania statku Sojuz-2). Lądowanie zostało zapoczątkowane włączeniem na 145 sekund
silników hamujących. Gdy w wyniku tego statek zaczął opadać ku
atmosferze, odłączył się od niego zasobnik lądujący. Zasobnik ten posiadał własne urządzenia orientująco napędowe umożliwiające wykonywanie pewnych manewrów w atmosferze. W czasie aerodynamicznego hamowania ruchu statku działanie tych urządzeń regulowane było
automatycznie. Głównym ich zadaniem było wtedy odpowiednie stabilizowanie orientacji przestrzennej zasobnika, względem kierunku
ruchu.
Na wysokości 9 km ponad Zierflią otworzył się spadochron hamujący, a później rozwinął się spadochron główny . Na wysokości l m nad
Ziemią włączony został niewielki silnik hamujący, który zredukował
prędkość opadania do znikomej wartości.
Pisząc o locie statku Sojuz-3 dodać trzeba, że kosmonauta, który go
wypróbował, jest człowiekiem niezwykle opanowanym, a będąc nie
pierwszej już młodości, ma za sobą wielkie doświadczenie: pilota wojskowego odznaczonego w czasie wojny tytułem bohatera, pilota obla-
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tywacza i absolwenta Akademii Lotniczej. Niewątpliwie więc nowy
kosmonauta radziecki miał do wykonania szczególnie trudne i wielkiej
wagi zadania. Podczas lotu statku Sojuz-3 rozpowszechnione było mniemanie, że może on stanowić prototyp statku przeznaczonego do lotów
w sąsiedztwie Księżyca, lub nawet na jego powierzchnię. W czasie
jednak konferencji prasowej, jaka odbyła się w Moskwie w tydzień po
powrocie Bieriegowoja na Ziemię (w dniu 5 listopada), przypuszczenia
te zostały zdementowane, a opublikowano, że statki typu Sojuz są przeznaczone do długotrwałych lotów satelitarnych w pobliżu Ziemi.
Można Wlięc obecnie wyrazić przypuszczenie, że stanowią one prototyp permanentnych bliskoziemskich satelitarnych baz naukowych,
przy czym wobec tego, że są one zdolne do realizacji manewrów spotkania, spodziewać się można, że wysyłać się będzie w przyszłości po kilka
takich statków, po czym będą się one w czasie lotu łączyć w większy
obiekt.
Choć jednak statek Sojuz nie jest prototypem statku do WYpraw na
Księżyc, to jednak w czasie lotu statków Sojuz 2 i 3 uzyskano niezwykle
cenne dane również i dla realizatorów takiej wyprawy dlatego, że
w czasie niej konieczne będzie wykonywanie różnorodnych skomplikowanych manewrów i manewru spotykania i łączenia się statków podczas
lotu.
ANDRZEJ MARKS

Dane techniczne rakiety "Saturn-5"
Poniższa tabela zawiera najważniejsze dane techniczne trzech czło
nów amerykańskiej rakiety trójstopniowej Saturn-5, która służy do
wystrzeliwania statków kosmicznych serii Apollo:

I
wysokość (m)
ciężar bez paliwa (t)
ciężar całkowity (t)

rodzaj paliwa
objętość paliwa (mS)
rodzaj utleniacza
objętość utleniacza (m 3 )
ilość silników
całkowita siła ciągu (kg)

stopień

42.06
138.865
1995.840
nafta RP-1
810.747
ciekły tlen
1311.124

stopień l·

II

24.84
40.007
428.561
ciekły wodór
1013.245
ciekły tlen
330.809

III

stopień

17.80
11.000
104.328
ciekły wodór
253.216
ciekły tlen
77.214

5

5

l

3402000

453600

90720

(WJg Sky and Telescope, 1968, vol. 35, nd. 5)

K. Z.

Fotograficzne obserwacje satelitów Marsa

Oba księżyce Marsa są bardzo trudne do obserwacji ponieważ krążą
blisko jasnej planety. Ich odległości od środka Marsa wynoszą: dla
Fobosa około 9500 km i dla Dejmosa około 23900 km. Także ich śred
niice są niewielkie i równają się odpowiednio 15 km i 8 km. Wprawdzie
wielkości gwiazdowe satelitów Marsa (podczas opozycji odpowiednio
około 12m i 13m) wydają się wskazywać na możliwość obserwacji na-
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wet przez niewielkie teleskopy, to jednak tak bliskie sąsiedztwo bardzo
jasnej planety znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich dostrzeżenie. A ponieważ są to obiekty bardzo interesujące ze względu na pochodzenie (istnieje nawet przypuszczenie, że są one sztucznymi satelitami - tworami dawno już nie istniejącej cywilizacji marsjańskiej),
ciągle czyni się próby dokonywania precyzyjnych pomiarów ich poło
żenia w celu jak najdokładniejszego zbadania ruchów tych ciał niebieskich. Serię udanych zdjęć księżyców Marsa wykonał ostatnio D. P es c u za pomocą 150 cm teleskopu we Flagstaff, Arizona. Jedno z tych
zdjęć reprodukujemy na okładce niniejszego numeru Uranii. Wykonane
ono zostało podczas ostatniej opozycji Marsa w dniu 26 kwietnia 1967 roku. Uzyskanie na kliszy obrazów Fobosa i Dejmosa udało się osiągnąć
podcza s 10 sek. ekspozycji dzięki przesłonięciu obrazu planety przeźro
czystym krążkiem z metalicznego chromu o średnicy 1,8 mm.
(Wg Sky and Telescope, 1967, vol. 34, nr l i l'Astronomie, 1968, aoutseptembre)
K. Z.

Nowy eksperyment

potwierdzający ogólną teorię względności

Eksperymentalne testy potwierdzające ogólną teorię względności Einsteina, obejmujące dotychczas dwa fakty: ruch perihelium Merkurego
oraz grawitacyjne przesunięcie ku czerwieni, wzbogacone zostały ostatnio trzecim . Na posiedzeniu Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego
w lutym 1968 roku Dr I r w i n S h a p i r o zreferował pierwsze prowizoryczne wyniki dotyczące badania zmian prędkości światła w zależności od natężenia pola grawitacyjnego wzdłuż drogi fali świetlnej.
Jak wiadomo ogólna teoria względności przewiduje istnienie takiej zależności. W oparciu o teorię Einsteina Dr Shapiro obliczył, źe impuls
radarowy wysłany w kierunku Merkurego lub Wenus podczas górnej
koniunkcji tych planet powróci na Ziemię w czasie dłuższym o około
0.0002 sek. niż w przypadku innego ich położenia. Jest to skutkiem
zmiany pola grawitacyjnego na drodze promienia świetlnego, spowodowane'j bliskością wielkiej masy jaką jest Słońce. Doświadczalne
sprawdzenie tego zjawiska przeprowadzono na fali o częstotliwości
7840 MHz podczas górnych koniunkcji Wenus w listopadzie 1966 roku
oraz Merkurego w styczniu, maju i sierpniu 1967 roku. Wyniki eksperymentów okazały się zgodne z wcześniejszymi obliczeniami z dokład
nością około 200/o. Warto podkreślić, że dokładność tej metody sprawdzenia słuszności ogólnej teorii względności jest analogiczna jak znanego
pomiaru ugięcia promienia świetlnego gwiazdy, przechodzącego w pobliżu krawędzi Słońca podczas jego całkowitego zaćmienia.
(Wg Sky and Telescope, 1968, vol. 35, no 5)
K. Z .

Nowa Lisa 1968

Zaledwie dziewięć miesięcy po odkryciu jasnej gwiazdy Nowej
w Delfinie*) angielski astronom - amator G. E. D. A l c o ck doniósł
o zaobserwowaniu innej gwiazdy Nowej widocznej gołym okiem, tym
razem w gwiazdozbiorze Lisa (Vulpecula). W. momencie odkrycia, rankiem 15 marca 1968 roku, miała ona jasność 5.m6. Maksimum jasności
• patrz Urania nr nr 12 z 1967 r. i 7/8 z 1968 r.
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(4m35)

osiągnęła 17 marca. Współrzędne Nowej Volpeculae 1968 wya = 19h46mo, 11 = + 27°3'. Jej położenie pokrywa się niemal dokładnie z położeniem Nowej Lisa z 1670 roku oznaczanej CK Vul. Różni
cę około 8' można tłumaczyć niezbyt precyzyjnymi pomiarami astronomów XVII wieku. Nowa Vulpeculae 1968 jest więc najprawdopodobniej
nową powrotną o okresie 298 lat. Warto dodać, że w 1670 roku osiągnęła
ona w maksimum jasność 2.m7, a więc o 1.m7 większą niż obecnie. Pod
koniec marca 1968 r. jasność Nowej wynosiła s.ms, w połowie kwietnia
przestała być już widoczna okiem nieuzbrojonym, gdyż jasność jej
spadła do 6.m5.
(Wg. Rise Hvezd, 1968, 7, 139)

noszą:

WOJCIECH

SĘDZIELOWSKI

KONFERENCJE I ZJAZDY
Piąta

Konsultacja Heliofizyczna w Poczdamie

Od czasu odkrycia pól magnetycznych na Słońcu przed kilkudziesię
ciu laty zainteresowanie zjawiskami magnetycznemi na Słońcu stale rosło, a w ostatnich czasach problemy związane z istnieniem pól magnetycznych nabrały jeszcze większego znaczenia z chwilą gdy zrozumiano,
że cała materia z jakiej składa się Słońce jest w stanie plazmv, a plazma specjalnie silnie podlega działaniom pól magnetycznych. W zrozumieniu ważności badań nad związkami pomiędzy magnetodynamiką
a heliofizyką przed kilku laty z inicjatywy Wrocławskich heliofizyków
zainicjowano spotkania specjalistów w tej dziedzinie. Ze względu na
trudności przy organizowaniu międzynarodowych zjazdów obejmują
cych większą ilość krajów oraz w tym celu, żeby nie zamieniać takich
zjazdów na zbyt liczne, tylko referatowe zebrania, ale nadać im charakter narad roboczych, ograniczono się pierwotnie tylko do uczestników z Polski i Czechosłowacji, a w następnych latach rozszerzono skład
spotkań o przedstawicieli NRD, Rumunii, W:ęgier i ZSRR, obejmując
w ten sposób większość krajów demokracji ludowych.
Ostatnio w dn. 30.IX.-4.X. odbyła się piąta z rzędu taka robocza
narada w Poczdamie. Organizatorem był prof. F. W. Jager z ramienia
Akademii Nauk, przy udziale pracowników Obserwatorium Astrono>micznego w Poczdamie. Do ciekawszych prac omawianych na tej naradzie można zaliczyć wyniki obserwacji protuberancji związanych z trzema aż rozbłyskami obserwowanymi przez dra B. Rompolta we Wrocła
wiu. Stwierdzono wyraźnie powiązania pomiędzy rozbłyskiem, protuberancją o kształcie pętli i zjawiskami zachodzącymi w spokojnej protuberancji w niedalekim sąsiedztwie, deformowanej przez strumienie gazów i zapewne fale pobudzane w rozbłysku. O prądach elektrycznych
w plamach mówił dr J. Jakimiec, o modelach plam dr A. Stankiewicz,
a modelom pochodni poświęciła krótką pracę dr J. Krawiecka. Ciekawe
obserwacje korony słonecznej omawiał doc. S. Gorgolewski z Torunia
Radiowo można obserwować radioźródła zasłaniane przez koronę sło
neczną na odległościach kilkunastu i więcej promieni słonecznych od
Słońca. Z obserwacji tego typu uzyskuje się informacje o strukturze
korony w tych obszarach, strukturze włóknistej, przy tym niektóre
struktury zapewne dadzą się prześledzić aż do powierzchni Słońca. Pra-
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ca dr I. K. Csada z Debreczyna (Węgry) dotyczyła modelu powstania pól magnetycznych; tym też zagadnieniem
zajmował się dr F. Krause
z Poczdarnu. Dłuższy referat
przeglądowy o strukturze pól
rnganetycznych w chromosferze i koronie przedstawił
E. I. Mogilewski z IZMIRANu
w Moskwie.
Na zakończenie konsultacji
uczestnicy zostali zaproszeni
do
Obserwatorium,
gdzie
m. in. oglądaliśmy Einsteinturm - znany wieżowy teleskop słoneczny, jeden z najstarszych w Europie, tym ciekawy, że cała wewnętrzna
konstrukcja jest wykonana
z drzewa (zdjęcie obok).
przedsionku
teleskopu
W
znajduje się piękne popiersie
Einsteina, które w czasach
ucisku musiało być schowane
przed władzami rasistowskimi. Na postumencie leżał wtedy zamiast popiersia z brązu
zwykły kamień, po prostu kawał granitu, jaki znajduje się gdziekolwiek na polu wśród głazów narzutowych. Był to "jeden kamień" - po
niemiecku całkiem zwyczajnie "ein Stein". Jest rzeczą ciekawą, że ówczesne władze nie domyśliły się znaczenia tego symbolicznego kamyka.
Do ciekawostek można dodać to, że niektórzy z uczestników mieszkali
w hotelu Cecilienhof, w którym została podpisana urnowa Poczdarnska.
JAN MERGENTALER

TO I OWO
Rozmyślania

pod niebem Afryki
pamięci Dra Jana G a d o m s k t e g o
dta uczczenia trzeciej rocznicy
Jego śmierci

Piękne jest niebo gwiaździste Algieru w noc zimową, gdy wysoko
nad głowami unosi się wspaniały gwiazdozbiór Oriona wraz z jasnymi gwiazdarni bliższego i dalszego otoczenia. Z zachwytem patrzę na tę
panoramę niebieską. Mój program obserwacyjny obejmuje zaćmieniową
RW Tauri. Przypornina mi się, że jest to ta sarna gwiazda, którą przed
przeszło czterdziestu laty obserwowałem w Krakowie wspólnie z Janem
G a d o m s k i m. Nić wspomnień biegnie od tej gwiazdy ku innym,
które tak pilnie w każdą pogodną noc obserwował skromnymi narzę-
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dziami Obserwatorium Krakowskiego niestrudzony, pełen zapału mło
docianych lat kolega Jan, pierwszy polski "Algolista".
Widzę go przy lunecie na wielkim tarasie Obserwatorium nachylonego nad zeszytem obserwacyjnym z latarką w ręku, zapisującego wyniki swych spostrzeżeń w mroźną noc zimową. Tak będzie obserwował
do świtu, bo zawsze ma bogaty program obserwacyjny i nie chce opuścić ani jednej gwiazdki. W przerwach między obserwacjami wpada do
słabo ogrzanej sali drugiego piętra, aby nad płomykiem gazowym ogrzać
zdrętwiałe od zimna ręce. Były to ciężkie czasy wymagające wielkich
poświęceń, wielkiego hartu ducha, wielkiej wytrzymałości fizycznej.
Dowody istnego bohaterstwa dał też Jan Gadomski podczas swego kilkuletniego pobytu na "Stacji Narodowego Instytutu Astronomicznego"
w Beskidach na szczycie góry Łysina. W tamtejszych prymitywnych
warunkach pobyt na szczycie w okresie zimowym, gdy stacja była odcięta od świata, łączył się z niebezpieczeństwem dla życia. Ale Jemu
przyświecał cel wyższy, górujący nad wszelkim trudem i niebezpieczeń
stwem, cel któremu poświęcił całe swe życie, najlepsze lata i to
w świadomości, że to poświęcenie i praca nigdy nie zostaną należycie
ocenione i wynagrodzone.
Był on pierwszym kierownikiem Stacji, a zarazem głównym jej organizatorem. Owczesny dyrektor Obserwatorium Krakowskiego T. B a n ae h i e w i c z cenił wysoko talenty młodego obserwatora i Jego też
miał na myśli, gdy w swym sprawozdaniu z działalności Obserwatorium Krakowskiego pisał: "światłem była energia i zapał pracowników
Zakładu, rokujące najlepsze nadzieje na przyszłość w razie polepszenia
się warunków pracy. Cieniem była niemożność dania im do pracy takich
narzędzi, którymi rozporządzają szczęśliwi ich koledzy po fachu gdzie
indziej". Ani Tadeusz Banachiewicz, ani Jan Gadomski nie doczekali
się tych lepszych czasów, są one dziś jeszcze dalekie.
Jan Gadomski był nie tylko obserwatorem, ale też i filozofem, i najwybitniejszym u nas popularyzatorem astronomii. Posiadał ku temu
szerokie horyzonty myślowe, duży zasób wiedzy i dar słowa. Niedługo
przed śmiercią wydał piękne swe Opowieści o Kosmosie. Lubię je czytać i śledzić śmiały polot myśli i erudycji Autora.
Fasjonowal Go problem życia biologicznego we Wszechświecie. Obliczał ekosfery Słońca i gwiazd i zastanawiał się nad losami życia na
Ziemi w dalekiej przyszłości.
Aczkolwiek dominanty Kosmosu - to martwota prawie absolutnego
zera, pustka i ciemności, to jednak tkwią w nim wyspy życia, niczym
czarowne oazy wśród bezpłodnych piasków pustyni. Te oazy życia przykuwały przepychem swej bujności wyobraźnię i zainteresowanie znawcy
dalekich układów gwiazdowych.
Smierć i życie to tylko dwie postacie tej samej aktywności Kosmosu, której treści i sensu nie możemy dostrzec, a które umieszczamy na
przeciwległych biegunach. To co było i czego już nie ma dla nas istnieje
w Kosmosie, choćby nawet formalnie, w obrazach unoszonych na promieniach światła w dal przestrzenną. Przecież niebo gwiaździste, tak
jak go widzimy i odbieramy w danej chwili, jest amalgamatem wydarzeń bliższych i dalszych. Tam daleko unoszą cię obrazy tego co było
na naszej Ziemi i tam też możemy napotkać obraz kolegi Jana za
czasów Jego życia na Ziemi. Tak, On istnieje i będzie istniał po wsze
·czasy w Kosmosie, tak jak i w naszej pamięci, a także w wielkim dorobku naukowym, który pozostawił potomności. Zebrany przez Niego
olbrzymi materiał obserwacyjny nie straci nigdy na swej wartości, bo-
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wiem teorie będą mijały i przeobrażały się, a podstawa empiryczna pozostanie niezmienna. Jest ona opoką, na której nauka buduje i przebudowuje swój wielki gmach, wspaniały pomnik nieśmiertelnej myśli
ludzkiej.
Algier, grudzień 1966.
JOZEF WITKOWSKI

Z KORESPONDENCJI
l. Krótka notatka pt. "Morza Marsa wyżynami?" w nr 7/8 Uranii
(str. 221) wywołała dłuższą krytykę w nr 10 (str. 298), a ta z kolei
jeszcze dłuższą replikę, którą w myśl zasady audiatur et altera pars
podajemy bez skrótów.
Korzystając z prawa repliki pragnąłbym zauważyć:
l. Z pewnym zdziwieniem stwierdzić muszę, że Autor krytyki nie
wyczuwa jak się zdaje jaka jest funkcja notatek, to znaczy, że w notatkach nie ma miejsca na szczegółowe relacjonowanie, a tym bardziej
dogłębne tłumaczenie problemów, a tylko na ich sygnalizowanie. Stąd
się więc bierze nie omówienie przeze mnie sprawy dlaczego morza
uważane są za niziny, tyrn bardziej że jest to sprawa dawna i wielekroć wyjaśniana.
2. a) użycie już

w tytule notatki znaku zapytania dostatecznie wy-

jaśnia chyba charakter zawartych w niej wiadomości, a mianowicie,
że są to tylko wstępne i dyskusyjne przypuszczenia.
b) Z kolei użycie pod koniec notatki słowa "raczej" dostatecznie jak
się zdaje wyjaśnia jak f.ię należy ustosunkować do dotyczących tej

sprawy obserwacji Marinera 4 i teleskopowych obserwacji z Ziemi.
Biorąc pod uwagę powyższe, muszę się przyznać, że trochę śmieszy
mnie głęboka powaga z jaką treść tych dwóch zdań została skrytykowana.
3. Określenia "teleskopowe obserwacje" użyłem oczywiście w szerokim ujęciu tzn. nie wyłącznie jako bezpośrednie obserwacje konfiguracji powierzchni Marsa, ale także i jako obserwacje pośrednio wskazujące na charakter tej konfiguracji. (To, że bliżej nie wytłumaczyłem
w jakim znaczeniu użylem tego określenia - vide § 1).
4. Zupełnym nieporo?..Umieniem jest sugestia Krytyka mojej notatki,
że z faktu, iż opublikował on w Uranii w czerwcu 1967 r. artykuł
o "kanałach" na Marsie wynika, że sprawa natury mórz Marsa została
tak dogłębnie wyjaśniona, iż nie jest już potrzebne publikowanie na
ten temat nowych informacji nawet w 13 miesięcy później.
5. Krytyk mojej notatki myli się twierdząc, iż w związku z tym, że
Mariner 4 zbadał tylko około 1~/o powierzchni Marsa, wyniki tych
badań nie mogą być uogólniane na całą planetG. Są one bowiem uogólniane - na przykład na podstawie badań Marinera 4 uważa się, że
mniej więcej cała powierzchnia planety jest pokryta kraterami, a nawet
co więcej, ocenia się ogólną ich liczbę. Czyni to zresztą i sam Autor
krytyki (Urania 11/65 str. 310 w. 26-28 od góry). Jest to dość powszechne w nauce postępowanie, że 7 małych fragmentów usiłuje się
wnioskować o całości, choćby w niedoskonałym przybliżeniu i choćby
ryzykując pomyłki. Inaczej zresztą być nie może.
6. Skoro Autor krytyki przytacza swój artykuł o interpretacji zdjęć
uzyskanych z Marinera 4 w Nr 11/65 Uranii (lepiej byłoby się chyba
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wyrazić

obrazów - nb. wbrew temu co pisze autor krytyki np. w artykule w Nr 6/67 Uranii nie były to też fotografie!), to zmusza mnie
to do napomknięcia o tym, że kilka stron wcześniej ukazała się pierwsza część mojego artykułu na ten temat (podzielonego przez Redakcję)
pt. "Wyniki badań Marinera 4".
.
7. W związku z powyższymi wyjaśnieniami krytyka mojej notatki
sprawia na mnie wrażenie "chwytania za słowa" i "rozszczepiania
włosa na czworo".
8. Jest rzeczą bezsporną, że kanałów na Marsie nie ma, czyli że
dyskusja na temat czym one są ma obecnie charakter nie naukowy.
(Oczywiście z całym naciskiem podkreślam, że chodzi mi o takie kanały, jakie widzieli Schiaparelli, czy Lowell). Fisalem o tym w "Problemach" Nr 3/63 w artykule pt. "Nie ma kanałów na Marsie".
Dr ANDRZEJ MARKS

2. Od p. W o j c i e c h a S ę d z i e l o w ski e g o (Gdańsk, ul. Zwy13) otrzymaliśmy list nast. treści, który podajemy w całości :
Bardzo proszę o zamieszczenie wyjaśnienia dotyczącego braku gwiazdy stałej w atlasie Becwara Atlas Coeli (drugie i trzecie wydanie), zarejestrowanej w innych źródłach, m. in. w katalogu Bossa General Ca talogue pod nr 21705 jako gwiazda 5,4 wielkości o współrzędnych
a= 16h06m10~7
O= +67°56'30'
Gwiazda ta zarejestrowana jest również w atlasach polskich Dobrzyckiego i Mazura, a również w 4 wydaniu "Atlas Coeli".
Posiadacze 2 i 3 wydania mogliby przez pomyłkę "odkryć Nową",
obserwując omawianą gwiazdę GC 21705 na niebie. Chcąc oszczędzić
naszym obserwatorom rozczarowania i niepotrzebnych nieporozumień
proszę o zamieszczenie sprostowania.
Nawiasem mówiąc, sam byłem ofiarą takiego niepowodzenia. Spotkało mnie wówczas przykre rozczarowanie. Myślałem, że odkryłem
Nową ...
3. W sprawie artykułu "Droga na Księżyc" (Urania nr 10) otrzymaliśmy listy od p. F e l iks a Rap f a (Nowy Sącz, Wigury 6) oraz od
p . M i r o sław a T war d o w ski e g o (Wrocław, bliższy adres nie
podany). Oba listy przekazaliśmy autorowi artykułu.
P. Twardowski zwraca uwagę, że podaną w Tabl. 2 omawianego
artykułu (str. 276) ogólną liczbę godzin przebywania człowieka na
statkach typu Gemini (969h5311114s) należy podwoić, ponieważ za każdym
razem astronautów było dwóch. W ten sposób, dodając do tego liczbę
godzin przebywania jeszcze na innych statkach, otrzymujemy postulowane 2000 godzin przebywania człowieka w przestrzeni kosmicznej
przed rozpoczęciem wyprawy trzyosobowej na Księżyc.
cięzców

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Luty 1969 r.

Rankiem, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem można próbować odnaleźć przez lunetę Merkurego. Merkury znajdzie się w tym
miesiącu w największym zachodnim odchyleniu od Słońca, ale warunki
obserwacji są jednak bardzo niekorzystne; planeta świecąca jak gwiaz-
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da około +0.5 wielkości niknie w promieniach wschodzącego Słońca
i jest praktycznie niewidoczna.
Wieczorem natomiast nad zachodnim horyzontem pięknym blaskiem
świeci Wenus, widoczna obecnie jako gwiazda około -4.2 wielkości.
Wenus zbliża się teraz do Ziemi, jasność jej jeszcze wzrasta i osiągnie
maksimum w pierwszych dniach marca. Wieczorem też widoczny jest
jeszcze Saturn świecący jak gwiazda około +0.8 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb.
Jowisza możemy obserwować prawie całą noc, a odnajdziemy go łatwo
jako jasną gwiazdę (-1.9 wielkości) w gwiazdozbiorze Fanny. Za pomocą lunety lub dobrej lornetki możemy śledzić przebieg ciekawych
zjawisk w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza; dokład
ne momenty tych zjawisk podajemy pod odpowiednią datą. W gwiazdozbiorze Panny przebywa także Uran i widoczny w tym czasie co Jowisz,
ale dla odszukania Urana lepiej jest użyć lornetki lub lunety, ponieważ
świeci jak gwiazdka szóstej wielkości.
W drugiej połowie nocy widoczny jest Mars, świecący jako czerwona
gwiazda około +0.8 wielkości w gwiazdozbiorze Wagi. W tej okolicy
nieba przebywa także Neptun, ale można go dostrzec tylko przez lunetę
wśród gwiazd ósmej wielkości. Fiuton widoczny jest po północy
w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki, ale dostępny jest tylko przez
wielkie teleskopy, bo świeci jak gwiazda około 15 wielkości.
Widoczne są także dwie spośród czterech najjaśniejszych i najwcześ
niej odkrytych planetoid: Fallas widoczna rankiem w gwiazdozbiorze
Wężownika jako gwiazdka około 10 wielkości i Westa widoczna wieczorem w gwiazdozbiorze Wieloryba (około 8.5 wielkości). Dla odszukania
obydwu planetoid musimy więc użyć lunet.
l/2d Fo wschodzie Jowisza dostrzeżemy brak jego l księżyca, który
przechodzi właśnie na tle tarczy planety i jest niewidoczny do 22h7m.
Tej nocy obserwujemy też przebieg zakrycia 3 księżyca Jowisza przez
tarczę planety. Foczątek zakrycia nastąpi o 22h5lm, a koniec o lh38m.
2/3d Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia 2 księżyca
Jowisza. Księżyc ten o 23h23m zniknie nagle w cieniu planety w odległości równej prawie promieniowi tarczy od jej lewego brzegu (patrząc
przez lunetę odwracającą), a po przejściu przez strefę cienia i za tarczą
planety ukaże się spoza jej prawego brzegu dopiero o 4hlm.
4tl W pobliżu Jowisza nie widzimy jego 2 księżyca; koniec przejścia
tego księżyca na tle tarczy planety obserwujemy o 22h6m.
·
6<1 Bliskie, lecz niewidoczne złączenie Urana z Księżycem (o 14h); zakrycie Urana przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Nowej Zelandii
i na Antarktydzie. O 18h nastąpi też złączenie Księżyca z Jowiszem.
6/7tl Od 23h48m do lh24m po tarczy Jowisza wędruje cień jego 4 księ
życa; chociaż wędrówka ta trwała ponad godzinę, to ze względu na
powolny ruch 4 księżyca (w porównaniu z pozostałymi księżycami gallileuszowymi Jowisza) cień jego przemierzy zaledwie niewielki skrawek
tarczy planety w pobliżu jej brzegu. Tej nocy możemy też obserwować
przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza; cień pojawi się
na tarczy planety o 2112om, księżyc rozpocznie przejście o 3hl5m, cień
skończy wędrówkę o 4h35m, a sam księżyc o 5h27m.
7/8d Tym razem księżyc l przechodzi za tarczą Jowisza, w związku
z czym obserwujemy o 23h28m początek zaćmienia tego księżyca (księżyc
zniknie nagle w cieniu planety blisko lewego brzegu jej tarczy),
a o 21135m koniec zakrycia księżyca. przez tarczę planety (pojawi się on
wtedy spoza prawego brzegu tarczy).
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8<llh Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Pańny), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca widoczne będzie •w południowo-wschodniej Europie,
w Północnej Afryce, w Azji Mniejszej i w Australii.
8/9d Wieczorem w pobliżu Jowisza brak jego l księżyca, natomiast na
tarczy planety widoczny jest jego cień. Poza tym księżyc 3 zbliża się
w kierunku brzegu tarczy, a chociaż znajduje się jeszcze w znacznej
odległości, bo większej niż średnica tarczy planety niknie nagle
w cieniu Jowisza o 22h42m (początek zaćmienia). Cień księżyca 1 widoczny jest do 23h3m, natomiast księżyc l jest niewidoczny do 23h54m.
Księżyc 3 po przejściu przez strefę cienia pojawi się nagle blisko lewego
brzegu tarczy planety o lh48m, by o 2h23m skryć się za nią i nie być
widocznym aż do 5h9m (ukaże się wówczas spoza prawego brzegu
tarczy).
9/10<1 O 1h59m obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza;
koniec zakrycia tego księżyca nastąpi dopiero o 6h22m.
!Od O 3h Merkury nieruchomy w rektascencji; o 7h Mars, a o 16h
Neptun znajdzie się w złączeniu z Księżycem.
Ud O 8h nastąpi bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka); zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Południowej Ameryce i w Południowej Afryce.
11/12d Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc 2 i jego cień. Obserwujemy koniec zjawiska: o 22h51m cień księżyca 2 opuszcza tarczę
planety, ·a o Oh27m sam księżyc kończy przejście i ukazuje się w pobliżu Jowisza.
14d19h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
14/15d Obserwujemy początek zaćmienia (o lh22m) i koniec zakrycia
(o 41121111) l księżyca Jowisza.
15/16d Tej nocy zjawiska w układzie księżyców Jowisza dotyczą jego
dwóch satelitów. Najpierw księżyc l wraz ze swym cieniem przechodzi
na tle tarczy planety: początek przejścia cienia nastąpi o 22h42m, a samego księżyca o 23h28m; koniec przejścia cienia obserwujemy o Oh56m,
a księżyca o lh40m. Dalej księżyc 3 niknie w cieniu planety o 2h39m
(początek zaćmienia), a pojawia się znowu o 51144m (koniec zaćmienia),
jest jednak tak blisko brzegu tarczy planety, że kryje się za nią zaraz
o 5h51m i do wschodu Słońca w Polsce jest już niewidoczny.
16/17d Wieczorem księżyc l Jowisza ukryty jest za tarczą planety;
koniec zakrycia obserwujemy o 22h48m. Nad ranem o 4h34m obserwujemy też początek zaćmienia księżyca 2.
18d21h Słońce wstępuje w znak Ryb; jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 330°.
18/19<1 Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Foczą
tek przejścia cienia nastąpi o 221144m, a samego księżyca o Oh l Om ; cień
kończy przej~cie o lh25m, a sam księżyc o 21145m .
19<1 Wieczorem księżyc 3 Jowisza jest niewidoczny na tle tarczy planety; koniec jego przejścia obserwujemy o 22h23m.
20d Księżyc znajdzie się w złączeniu z dwiema planetami: o 3h z Wenus i 20h z Saturnem . Wieczorem k s iężyc 2 Jowisza ukryty jest za tarczą planety; koniec zakrycia nastąpi o 211151111.
21/22d O 3hl5m obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza.
22d17h Złączenie Marsa z Neptunem.
22/23<1 Znów 1 księżyc Jowisza wraz ze swym cieniem przechoazi na
tle tarczy planety. Cień pojawia się o 01136m, księżyc l rozpoczyna
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przeJSCie o l h 14m; c ten schodzi z tarczy planety o 2h50m, a księżyc l
kończy przejście o 3h26m.
23dl2h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca
w odległości 27°.
23/ 24 Księżyc l Jowisza zniknie o 211143111 w cieniu planety, a ukaże
się spoza jej tarczy o Oh33m.
26/27d Na tarczy Jowisza dostrzegamy cień jego 3 księżyca. Sam
księżyc zbliża się do brzegu tarczy i rozpoczyna przejście na jej tle
o 23h2m. Cień księżyca 3 widoczny jest na tarczy planety do 23h45m,
a sam księżyc przechodzi na jej tle do 1h45m.
27 /28<1 Księżyc 2 Jowisza jest niewidoczny, ukrył się bowiem w cieniu planety, a teraz przechodzi za jej tarczą. Koniec zakrycia obserwujemy o Oh7m.
28d2h55m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1545 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
Minima Algola (beta Perseusza): luty 1d8h5m, 4d4h55m, 7dlh50m,
9h22h35m, 12d19h25lll, 15d16h10m, 24d6h40m, 27d3h30m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.
Odległości

są

w czasie

środkowo-europej

bliskich planet

Data
1969

J.

I 31
II 10
20
III 2
12

a. mln km j.

0.7;l0
0.719
0.718
0.718
0.719

Dane dla obserwatorów

107.7
107.5
107.5
107.5
107.5

a.

mlnkro

0.659
0.585
0.512
0.442
0.378

98.6
87.6
76 6
66.2
56.6

j.

a. mlnkro

1.635
1.627
1.618
1.609
1.599

244.6
243.4
242.1
240.7
239.1

j.

a. mlnkro

1.424
1.322
1.220
1.120
1.021

213.0
197.8
182.5
167 5
152.8

Słońca

(ńa 13 h czasu środk.-europ.)

Data
196 9

o

-

Hl
3
5
7
9
11
13
15

P-

Data

p

-

-

-

12.37
13.18
13.96
14.72
15.47
16.20
16.90
17.58

1969
o

o

- 6.08
6.22
- 6.35
-6.47
-6.58
-6.68
-6.78
-6.86

349.97
323.63
297.30
270.97
244.63
21B.::l0
191.96
l 65.63

II 17

19
21
23
25
27
III l
3

p
o

o

o

-18.24
-18.86
-19.48
-20.06
-20.63
-21.17
-21.98
-22.17

-6.94
-7.02
-7.08
-7.12
-7.17
-7.20
-7.22
-7.24

139.29
121.95
86.61
63.27
33.93
7.59
341.24
314.90

kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka

tarczy;
B0 , L0

-

heliografiezna

szerokość

l

długość środka

tarczy.
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Data
1969

l

PLANETY I PLANETOIDY

lh czasu

środk.-europ.

Warszawa

MERKURY
hm
o

hm

-15.0
-17.4
-18.5
-17.2

20 35
20 07
20 28
2112
Można

6 51
5 58
5 46
4 43

próbować

rankiem nisko nad
ryzontem
(około
gwiazd.).

l o l wsch. l

hm

hm

WENUS
o
hm

16 07
14 47
14 21
14 34

23 51
o 23
o 52

-

0.1
+ 4.7
+ 9.2
+13.0

114

11 10

III

20
2

11 10

III

2

116
l 21
l 28

l

+5.4
+6.0
+6.7

lO 21
9 06
7 51

l

10 30
lO 04
9 36
9 09

12 24
12 22
12 19
12 16

23 15
22 05
20 57

l

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Ryb (+0.8 wlelk. gwiazd.).

l

~

o

kości.

-1.0
-0.8
--0.4
-0.0

l 23
11 12
III 4

m

15 45.9
15 47.2
15 47.5

l

l

a

Około

l

21 51
20 32
19 09

9 45
8 24
7 07

o

lnoc

(około

w
6

l wpołudniku

PLUTON

s

o

h m

h

-18 09'
-1812
-1812

7 12
5 55
4 36

12 06 07
12 05 Ol
12 03 21

+523
+6 24
+7 36
+8 59

-0.9
-0.7
-0.4

Widoczny prawie całą
gwiazdozbiorze Panny
w!elk. gwiazd.).

południku

PLANETOIDA 3 PALLAS

17 32.1
17 45.1
17 57.1
18 08.1

911
8 34
7 53
7 13

URAN

12 16
12 14
12 12

lw

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Wag! (7.7 wlelk. gwiazd.).

l 31
11 10
20
III 2

21 21
20 40
19 55
1911

Widoczny prawie całą noc w
gwiazdozbiorze Panny jako jasna
gwiazda -1.9 wielkości.

NEPTUN
h

20 44
21 Ol
21 13
2117

Sw!ecl pięknym blaskiem nad zachodnim horyzontem jako Gwiazda Wleczorna około -4.2 wiel-

Widoczny w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wag! jako
czerwona gwiazda +0.8 wlelk.
gwiazd.
SATURN

l 21

hm

8 46
815
7 40
7 02

JOWISZ

l 24
l 14
l 00
o 47

-15.8
-17.2
-18.4
-19.5

15 02
15 23
15 42
16 Ol

zach.

go
howlelk.

MARS

l 31

Warszawa

a

odszukać
płd.-wsch.

+0.5

l

l h czasu

środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a

l 31
11 10
20
III 2

l

82&
8 02
7 34
7 06

o

+16 32:o
+1647.9
+ 17 04.1

h

m

3 34
2 14
o 54

Widoczny po północy w Warkoczu Berenikl; dostępny tylko
przez wielkie teleskopy (około
15 wlelk. gwiazd.).
PLANETOIDA 4 WESTA

l 56.1
2 07.1
219.3
2 32.5
Około

+ 5 52
+ 7 21
+ 8 50
+lO 19

16 51
16 23
15 55
15 29

8.5 wlelk. gwiazd. Widoczna wieczorem w gwiazdozbiorze
Wieloryba.
Planeto!dy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kllku nocy okołlcy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
na

10.2 wlelk. gwiazd. Wldoczrankiem w gwiazdozbiorze

m

Wężownika.
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1h czasu

r.czm
m
-13.5
-14.3
-13.9
-12.4
-10.0

I 31
n 10
20
III 2
12

l

"

l

hm
20 53
2154
2213
22 51
23 28

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

a

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

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

o
-17.5
-14.5
-11.1
- 7.4
- 3.5

hm
7 49
7 31
711
6 48
6 25

hm
16 43
17 02
17 22
17 41
18 00

hm
7 35
718
6 59
6 37
614

hm
16 37
16 55
17 14
17 32
17 51

hm
7 31
715
6 56
6 36
6 14

hm
16 41
16 58
17 16
17 34
17 51

hm
7 36
7 17
6 56
6 33
6 08

hrn
16 22
16 43
17 03
17 23
17 43

hm
7 15
7 00
6 42
6 22
6 Ol

hm
16 32
16 49
17 06
17 23
17 40

hm
719
7 02
6 42
6 21
5 58

hm
16 21
16 40
16 59
17 17
17 35

hm
7 07
6 52
6 34
614
5 53

l

h czasu

środk.-europ.

"
III
2
3
4
5
6
7
8
9
10

hm
7 50
8 42
9 31
lO 19
1105
11 51
12 37
13 25
14 15
15 10

hm
7 13
6 55
6 35
6 13
5 50

hm
16 24
16 41
16 58
17 15
17 32

Fazy

KSIĘZYC

Data
1969

Białystok

Rzeszów

l

a
o
+25.8
-f-22.6
+18.3
+13.2
+ 7.5
+ 1.4
- 4.9
-11.0
-16.8
-21.8

Warszawa
wsch. l zach.

Data
1969

1h czasu
środk.-europ.

"

l

a

warszawa Data
1969
wsch.l zach.

hm
o
hm hm
hm hm
14 48 7 22 1111 16 09 -25.7 3 03 9 59 1121
16 07 7 43 12 17 12 -28.1 4 26 10 47 22
17 25 8 00 13 18 18 -28.5 5 32 1155 23
18 43 8 13 14 19 24 -27.0 6 19 13 21 24
20 00 8 23 15 20 27 -23.6 6 48 14 56 25
2120 8 33 16 2126 -18.8 7 08 16 28 26
22 40 8 43 17 22 21 -12.9 7 23 17 57 27
8 55 18 23 12 - 6.5 7 35 19 22 28
o 05 9 10 19 o 00 + 0.0 7 45 2042
l 33 9 30 20 o 47 + 6.4 7 56 22 02

1h czasu
środk . -europ.

"
hm
l 34
2 21
3 10
4 00
4 53
5 46
6 40
7 33

l

a

hm
16 09
16 28
16 48
17 06
17 25

Księżyca

d

warszawa

Pierwsza kwadra

I 25

h

9

Pełnia

wsch. l zach.

o
hm h m
+12.3 8 07 23 22
+17.5 8 20 +21.9 8 37 o 39
+25.4 9 02 l 53
+27.6 9 35 3 04
+28.6 10 20 4 05
+28.3 1121 4 50
+26.7 12 31 5 24

II 2 14
Ostatnia kwadra II lO l
II 16 17
Nów
Pierwsza kwadra II 24 6
Pełnia
III 4 6

Odległość

Srednica
tarczy

Księżyca

od Ziemi
d

Najmn.
Najw.

h

II 14 5
II 25 23 '

32~8

29.5
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W numerze 11 Urantt z 1968 roku w artykule A. F a u d r o w i c z a pt. Obserwacje astronomiczne w dziedzinie promieni X należy wprowadzić następujące
poprawki: na str. 306 w wierszu 18 od dołu zamiast wyniesiona ponad nią powinno być wyniesiona batonem oraz 3 wiersze niżej zamiast kUka tysięcy powinno być kilkanaście; na str. 307 w wierszu 8 od dołu średnica teleskopu,
o którym mowa wynosi 3 a nie jak podano 12 cali. I wreszcie na str. 310 w wierszach 12 i 13 od dołu zamiast blisko centrum galaktyki powinn~ być blisko pŁasz
czyzny równika galaktycznego.

Ponadto w Kalendarzyku Astronomicznym na styczeń 1969 roku zamieszczonym w r,umerzc 12 z 1968 r•)kU na str . 362 w wierszach 18-21 od góry zdanie
omawiające widoczność Wenu~ winno brzmieć: Wenus widoczna będ zie przez
pierwsze trzy
Poranna .

miesiące

Autorzy i Redakcja

jako Gwiazd'! Wieczorna, a latem i
przepraszają

Czytelników za
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PKO I OM w Krakowie Nr 4-9-5227. Biuro czynne od 7 do 15, w soboty do 13.
Pro w a d z i my s prze d aż i wysyłkę: A. Słowik, M. MazurOBROTOWA MAP A NIEBA, PTMA l 965, 25 zł, z wysyłką 30 zł (dla
członków 5 zł zniżki); M. Mazur ATLAS NIEBA, PZWS 1963, 80 zł,
z wysyłką 90 zł.
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POL SKI EGO TOWAR lYSTWA
MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil

LUTY 1969

ROK XL

Nr 2

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

SPIS TRESCI

Grzegorz Sitarski dzeniu komet.
Dzięgopust

brzeski -

O

O pocho-

Krzywosąd-Niedo-

rangę

kosmografii.

Kronika: Rekordowa liczba komet - Możliwości istnienia planet
w układach gwiazd podwójnych Skład
pierwiastkowy ·
skorupy
Księżyca - Czy Ziemia ma wpływ
na zjawiska w atmosferze Marsa?Kilka informacji o sześciometrowym
teleskopie.
Kronika PTMA: Drugie Seminarium Astronomiczne w Szczecinku
Toruńskie Obserwatorium
Astronomiczne i Planetarium.

Rok 1969
zapowiada się
w dziedzinie podboju kosmosu
niezwykle
interesująco.
Po
udanej
wyprawie
statku
"Apollo-B" w czasie której
t1'Zej amerykańscy ko-smonauci oblecieli dziesięciokrotnie
Ks ·iężyc, zapowiedziano w najbliższym czasie dalsze eksperymenty ze statkami "Apollo-9" i "Apollo-lO", mające
zakończyć się w połowie bieżącego
roku wylądowaniem
pierwszych ludzi na powierzchni Srebrnego Globu.
Tymczasem bez zapowiedzi
uczeni radzieccy
w pierwszych dniach stycznia
wystrzelili w kierunku planety Wenus dwie automatyczne
stacje międzyplanetarne "Wenus-5" i "Wenus-6". Mają one
w polowie maj br. wylądować
na powierzchni Białej Planety i przesyłać na Ziemię różne
informacje naukowe, w szczególności
dotyczące
parametrów mało dotąd zbadanej
atmosfery Wenus.
Również
bez
zapowiedzi
w
dniach
14-18
stycznia.
w Związku Radzieckim dokonano wprowadzenia na orbitę
dokolaziemską dwóch statków
załogowych "Sojuz-4" i "Sojuz-5". Oba statki po wykonaniu programu (m. in. "przesiadanie" z jednego statku na
drugi) wylądowały szczęśli
wie na terenie ZSRR.

Kalendarzyk astronomiczny,
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie komety Ikeya-Seki (1965f) wykonane podczas jej
największego zbliżenia do Słońca w dniu 21 października 1965 r. za pomocą 4,7 calowego koronografu słonecznej stacji obserwacyjnej Norikura Obserwatorium Astronomicznego w Tokio. Kątowa odległość głowy komety od środka Słońca (za czarnym krążkiem w prnwym dolnym rogu) wynosi o kolo 30'.
Druga strona okładki: Dwa zdjęcia tej samej okolicy Księżyca. z lewej - fotomontaż dwóch zdjęć wykonanych przez kamerę aparatu "Surveyor-1", z prawej ~
Zdjęcie kamery sondy "Lunar Orbiter-1", przedstawiają dno krateru-widma w południowej części Oceanu Procellarum.
Trzecia strona okładki: Zdjęcie makiety Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium w Toruniu. Widok od strony południowo-zachodniej.
Czwarta strona okładki: Widok Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium
w Toruniu od strony południowej. Zdjęcia makiety wykona! Ryszard Ciszek (do
artykułu na str. 57).
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Wars zawa

O POCHODZENIU KOMET
Od niepamiętnych czasów, co kilka lub kilkanaście lat, pOJct
wiały się na niebie komety. Ich niecodzienny wygląd budził
wśród ludzi strach i niepokój, a nieoczekiwane pojawienie się
komety uważano za przepowiednię wojny, moru czy innego
nieszczęścia, a czasem nawet końca świata. Pomimo tak złej
opinii panującej wśród ogółu, uczeni nie przypisywali kometom większej wagi: uważano je za "wapory ziemskie", czyli
zjawiska atmosferyczne, zupełnie niegrożne i nie mające nic
wspólnego z ciałami niebieskimi. Pogląd taki utrzymywał się
od czasów A r y s t o t e l e s a przez całe wieki. Dopiero T yc h o Brah e obserwując jasną kometę w 1577 r. wypowiedział myśl, że kometa ta musiała przebiegać w trzykrotnie
większej odległości od Ziemi niż Księżyc.
W XVII wieku H e w e l i u s z utrzymywał już, że komety
poruszają się po orbitach parabolicznych, a jego uczeń D orff e l dowiódł tego na podstawie obserwacji komety z 1680 r.,
umieszczając Słońce w ognisku paraboli. Wkrótce odkrycie
prawa grawitacji przez Newtona i wynikająca stąd możliwość
ruchu po paraboli wokół Słońca, całkowicie ugruntowały tę
tezę. Nagłe, krótkotrwałe i jak wówczas sądzono - nieregularne pojawienia się komet spowodowały, iż przez pewien
czas przypuszczano, że wszystkie komety biegną wokół Słońca
po orbitach parabolicznych.
Ale w 1702 r. H a 11 e y, uczeń i przyjaciel Newtona, w swym
dziele o kometach pisał: "Dotychczas przyjmowałem, że orbity
komet są ściśle paraboliczne; z tego założenia wynikało by, że
komety pochodzą z nieskończenie odległych przestrzeni... i że
znikają znowu w najdalszych częściach Wszechświata ... by
nigdy już nie powrócić do Słońca. Ale ponieważ dość często
się okazują, więc zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż poruszają się raczej po bardzo ekscentrycznych orbitach i powracają
po upływie długich odstępów czasu; toteż ich liczba musi być
ograniczona i nawet niewielka. Poza tym między Słońcem a stałymi gwiazdami jest tak wielka przestrzeń, że jest dość miejsca, aby krążyła, chociażby okres jej obiegu był ogromnie długi.
I rzeczywiście, istnieje dużo danych, które skłaniają mnie do
przekonania, że kometa zaobserwowana przez Apiana w 1531 r.
była tą samą kometą, której bardziej dokładny opis podali
Kepler i Longomontanus w 1607 r. i której powrót ja sam oglą-
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dałem i zaobserwowałem w 1682 r. Wszystkie elementy są ze
sobą zgodne i zdaje się nic nie przemawia przeciw mojemu
przeświadczeniu, nie bacząc na nierówność okresów obiegu".
Chodzi tu o to, że perturbacje wywołane przez planety mogą
nieco zmienić okres pomiędzy dwoma przejściami komety przez
perihelium, co zresztą Halley sam wyjaśnia i tak na koniec powiada: "Zatem sądzę, iż mogę zaryzykować przepowiednię, że
kometa powróci znowu w 1758 r., a jeżeli powróci, nie będziemy
mieli podstaw do powątpiewania, że i inne komety powracają".
Jak wiemy, przepowiednia Halleya sprawdziła się, a słynna kometa nosi od tego czasu jego imię. Okazało się też potem, że
istnieje wiele innych komet okresowych, a wśród nich są i takie, które co kilka lat powracają w pobliże Słońca i z góry
można obliczyć ich dokładne położenia na niebie.
Komety obserwowane w dawnych czasach musiały być obiektami jasnymi, widocznymi na niebie gołym okiem. Takie komety zjawiają się co kilka lub kilkanaście lat. Zastosowanie
jednak lunet, a potem fotografii, pozwoliło na odkrywanie komet słabych, tzw. teleskopowych, gołym okiem zupełnie niewidocznych. Dziś każdego roku odkrywa się kilka (od 6 do 10,
a czasem i więcej) takich komet, a są wśród nich zarówno komety nowe, jak i te z okresowych, których powrót był prze-

widywany.
Ze względu na charakter ruchu wokół Słońca można podzielić komety na dwie zasadnicze grupy: l) komety krótkookresowe, obiegające Słońce po elipsach z okresem krótszym niż
200 lat i 2) komety biegnące po niezmiernie wydłużonych elipsach, parabolach lub hiperbolach. Najnowszy katalog orbit komet Portera zawierający wszystkie znane pojawienia komet
do końca 1965 r. podaje, że dla 870 pojawień dotyczących 583
komet mamy: 343 ·pojawienia 56 komet krótkookresowych,
43 ~omety krótkookresowe obserwowane tylko w jednym pojawieniu (bo kometa albo została po odkryciu zagubiona, albo
też jeszcze nie nadszedł termin jej następnego powrotu), 130 komet długookresowych, 284 orbity paraboliczne i 70 orbit hiperbolicznych. Widać więc, że znamy dziś prawie 100 komet
krótkookresowych, ale
awie 800fo wszystkich komet, to komety obserwowane tylkO w jednym pojawieniu, ponieważ ich
orbity pozwalają albo tylko w ogóle na jednorazowe zbliże
nie do Słońca, albo też raz na wiele setek, tysięcy lub nawet
milionów lat.
Zagadnienie pochodzenia komet nurtowało astronomów niemal od pierwszych chwil, kiedy stwierdzono, że komety są cia-

36
łami

URANIA

2/ 1969

niebieskimi. Nie ulegało wątpliwości, że komety krótkookresowe należą do Układu Słonecznego, bo obiegają Słońce podobnie jak planety, chociaż po orbitach zupełnie niepodobnych
do orbit planetarnych. Większość jednak komet przybywa
gdzieś z głębin kosmosu i po obiegnięciu Słońca oddala się od
niego znowu na ogromne odległości; te komety można więc
chyba uważać za przypadkowych gości przybyłych w sąsiedz
two Słońca z przestrzeni międzygwiezdnych.
W połowie ubiegłego wieku L a p l a c e wysunął więc hipotezę o międzygwiezdnym pochodzeniu komet. Według tej hipotezy Słońce wędrując wraz z układem planetarnym w przestrzeni międzygwiezdnej przechodzi jednocześnie przez rojowisko komet poruszających się w tej przestrzeni we wszystkich
możliwych kierunkach. Z tego mrowia komet błądzących wśród
gwiazd Słońce wychwytuje niektóre i swą przemożną siłą grawitacji zmusza do zatoczenia orbity, w perihelium której kometa staje się widoczna z Ziemi. Większość z tych komet po
obiegnięciu Słońca oddala się od niego na zawsze, ale może się
też zdarzyć, że kometa przechodząc koło Słońca zbliży się do
którejś z jego wielkich planet; taka kometa zostaje wówczas
schwytana i zamieniona w kometę okresową obiegającą Słońce
po elipsie. W ten sposób wyjaśniłoby się też pochodzenie komet
okresowvch.
Zagad"ilieniem przechwytu, czyli możliwością pojmania komety przez planetę i zmianę jej na członka Układu Słonecznego
zajmowali się astronomowie i pod koniec ubiegłego wieku, jak
T i s s e r a n d, S c h u l h o f, C a 11 a n d r e a u i H. N e wt o n. Problem badano teoretycznie, rozpatrując ruch komety
biegnącej wokół Słońca po orbicie parabolicznej i przechodzą
cej przez sferę oddziaływania Jowisza. Przypomnijmy tu, że mówiąc najogólniej - wewnątrz sfery oddziaływania działanie
grawitacyjne Jowisza przeważa nad wpływem Słońca, a promień tej sfery wynosi około 0.33 j.a. Okazuje się, że na skutek
przejścia przez sferę oddziaływania Jowisza pierwotnie paraboliczna orbita komety może ulec znacznym zmianom,
a w szczególności może zostać zamieniona na orbitę eliptyczną.
H. Newton badał także prawdopodobieństwo zamiany orbity parabolicznej na okresową na skutek zbliżenia komety do J owisza i znalazł, że na milion orbit przecinających się prawie
z orbitą Jowisza tylko jedna ma szansę zostać zamienioną na
orbitę eliptyczną z okresem poniżej 12 lat. A że obecnie znamy
około 40 takich komet krótkookresowych, można więc mieć
wyobrażenie o ogromnej liczbie komet przebiegających w po-
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bliżu Słońca po orbitach parabolicznych, jeśliby komety okresowe rzeczywiście powstawały drogą przechwytu.
Hipoteza Laplace'a zdawała się dobrze objaśniać pochodzenie komet łącznie z kometami okresowymi, jednakże dalsze
badania ruchu komet ujawniły pewne fakty, których hipoteza
Laplace'a nie była w stanie wytłumaczyć. Przede wszystkim
zwróćmy tu uwagę, że ruch komety po paraboli jest przypadkiem granicznym i w przyrodzie niemożliwym do zrealizowania,
z konieczności musi to być więc ruch po elipsie bądź po hiperboli. To, że większość obserwowanych komet ma wyznaczone
orbity ściśle paraboliczne, wynika tylko z faktu, że łuk orbity,
na którym obserwujemy kometę w pobliżu Słońca tak mało
odbiega od łuku paraboli, że w granicach błędów obserwacji
nie jesteśmy w stanie wiarygodnie stwierdzić, czy jest to łuk
elipsy czy hiperboli. I chociaż niektóre komety mają wyznaczone orbity jako elipsy długookresowe albo hiperbole, to jednak mimośrody tych orbit niewiele różnią się od jedności, czyli
mimośrodu paraboli. W szczególności orbity hiperboliczne są
bardzo do paraboli zbliżone, tak że najwyraźniej hiperboliczna
orbita, po której biegła kometa obserwowana w 1886 r., ma
mimośród 1.013; mimośrody innych orbit hiperbolicznych
znacznie mniej różnią się od jedynki. Poza tym należy jeszcze
dodać, że wyznaczone orbity, są to tzw. orbity oskulacyjne,
czyli chwilowe, odnoszące się najczęściej do momentu przejścia
komety przez perihelium. Przechodząc jednak przez układ planetarny kometa podlega perturbacjom i należałoby obliczyć te
perturbacje, żeby stwierdzić, po jakiej orbicie biegła kometa
względem Słońca, zanim dawał się już odczuwać perturbacyjny
wpływ układu planetarnego.
Jak więc wynika z obserwacji, komety przybywające do nas
z głębin wszechświata obiegają Słońce po orbitach bardzo zbliżonych do paraboli. Tymczasem badania S c h i a p ar e ll i'e g o oraz van W o erko m a wykazały, że gdyby komety
te w myśl hipotezy Laplace'a były wychwytywane przez Słońce
z międzygwiazdowej chmury kometarnej, to liczba komet przebiegających koło Słońca po orbitach wyraźnie hiperbolicznych
musiałaby znacznie przewyższać liczbę komet prawie parabolicznych i eliptycznych. Co więcej, z badań przeprowadzonych
przez F a y e t a, S t r o m g r e n a i innych wynika, że nawet
te nieliczne znane komety, które w pobliżu perihelium biegły
względem Słońca po hiperbolach, przed wejściem do układu
planetarnego prawie wszystkie poruszały się po bardzo wydłu
żonych elipsach! Ostatnie prace G a l i b i n y, przeprowadzone
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za pomocą maszyny elektronicznej, wykazały, że na 43 komety
o obserwowanych orbitach hiperbolicznych tylko 4 poruszały
się pierwotnie także po słabych hiperbolach, wszystkie zaś pozostałe po elipsach. Można by więc powiedzieć, że właściwie
wszystkie obserwowane komety obiegają Słońce po orbitach
eliptycznych, a tym samym są ze Słońcem związane i w pewnym sensie należą do Układu Słonecznego.
Przytoczone wyżej wnioski teoretyczne i fakty obserwacyjne
poważnie podważyły słuszność hipotezy o międzygwiezdnym
pochodzeniu komet. Toteż już w ubiegłym wieku L a gr a n g e
wysunął hipotezę, że komety nie tylko fizycznie ale wręcz genetycznie związane są z Układem Słonecznym, są bowiem produktami wulkanicznej działalności planet i ich satelitów. Myśl
tę podjął w 1931 r. W s e c h s w i a t ski próbując wytłuma
czyć w szczególności pochodzenie komet krótkookresowych jako
wynik erupcji wulkanicznych Jowisza i jego satelitów. Główną
podstawą takiego pomysłu jest fakt, że wszystkie komety krótkookresowe mają możliwość wielkich zbliżeń do Jowisza przede
wszystkim, a także i do innych planet. Wszystkie komety krótkookresowe miały też rzeczywiście jedno lub często kilka zbliżeń do Jowisza, a w wielu przypadkach zbliżenia te zdarzyły
się przed odkryciem komety. Ostatnio Wsechswiatski znowu zajął się hipotezą eruptywnego pochodzenia komet rozszerzoną na
wszystkie komety w ogóle. W obszernej pracy opublikowanej
w 1967 r. przytacza szereg argumentów mających jakoby niezbicie potwierdzać tę hipotezę. W szczególności usiłuje doszukać się związków między zmianami fizycznej aktywności J owisza (obserwowanymi w postaci zmian jasności, barwy i ukła
du plam itp.), a częstością odkrywania nowych komet okresowych, które bezpośrednio przed odkryciem miały duże zbliżenie do Jowisza, a zbliżenie takie miałoby być w rzeczywistości momentem narodzin nowej komety. Argumenty te nie są
jednak przekonywujące, a ponadto nie wiadomo, czy możliwe
są tak potężne wybuchy wulkaniczne, które potrafiłyby pokonać siłę przyciągania planety i wyrzucić kometę w przestrzeń kosmiczną. Toteż hipoteza eruptywnego pochodzenia
komet nie znalazła zwolenników wśród astronomów.
Tak więc hipoteza Lagrange'a wydaje się sztuczna i chyba
mało prawdopodobna, a hipoteza Laplace'a nie potrafi, jak pamiętamy, wytłumaczyć pewnych faktów obserwacyjnych. Podejmowano więc inne próby rozwiązania zagadnienia pochodzenia komet. I tak w 1950 r. ukazuje się obszerna praca O ort a
rozwijająca nową hipotezę. Oto Słońce ma być otoczone ogrom-
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w postaci pierścienia czy też może raczej warstwy kulistej rozciągającej się w promieniu od 50 tysięcy do 150 tysięcy jednostek astronomicznych. W chmurze
tej niektóre komety mają prędkości skierowane ku Słońcu i wobec tego po wielu milionach lat przedostają się w jego sąsiedz
two i mogą być zaobserwowane z Ziemi. Pod perturbacyjnym
wpływem układu planetarnego pewne komety mogą zostać zamienione na krótkookresowe (teoria przechwytu, jak pamię
tamy, teoretycznie uzasadniona), inne zaś mogą umknąć na
zawsze w przestrzenie międzygwiezdne.
Jest rzeczą oczywistą, że niezależnie od tego w jaki sposób
powstała hipotetyczna chmura kometarna Oorta, liczba komet,
których kierunek prędkości pozwalał przeniknąć w sąsiedztwo
Słońca, musiałaby się wreszcie wyczerpać. Musi więc istnieć
jakaś przyczyna, która ciągle skierowuje w stronę Słońca nowe
komety, krążące pierwotnie po niezmiernie oddalonych orbitach bez żadnych szans dostrzeżenia komety z Ziemi. Okazuje
się, że takim motorem wysyłającym z chmury kometarnej coraz to nowe obiekty w stronę Słońca może być wpływ perturbacyjny gwiazd. Wiadomo, że Słońce otoczone swoją chmurą kometarną bierze udział w ogólnej rotacji naszej Galaktyki i wę
druje w przestrzeni kosmicznej w sąsiedztwie innych gwiazd.
W ruchu tym zdarzają się więc zbliżenia między Słońcem a otaczającymi je gwiazdami do kilkuset czy nawet kilkudziesi~ciu
tysięcy jednostek astronomicznych. Wiadomo, że obecnie najbliższe znane gwiazdy znajdują się w odległości około 270 tysięcy jednostek astronomicznych, a obliczenia wykazują, że
zbliżenie gwiazdy do Słońca na odległość około 100 tysięcy jednostek astronomicznych zdarza się raz na 300 tysięcy lat. Badaniami wpływu perturbacyjnego gwiazd na komety w chmurze
Oorta zajmował się sam Oort, a potem także S t e i n s, M ak o w er i ostatnio S e kan i n a. Badania te wykazują, że
przyciąganie gwiazdy przechodzącej w pobliżu Słońca może
spowodować duże zmiany przede wszystkim w odległości perihelium orbity komety, a zatem istotnie może być czynnikiem
skierowującym komety z chmury Oorta w stronę Słońca.
Hipoteza Oorta zyskała znacznie na popularności kiedy okazało się, że pochodzenie komet krótkookresowych daje się wyjaśnić także za pomocą tzw. teorii dyfuzji komet, zaproponowanej przez Woerkoma i szczegółowo rozpracowanej y:- rzez
Steinsa. Otóż jasne jest, że perturbacje gwiazdowe tylko w nielicznych przypadkach mogą spowodować tak znaczną zmianę
perihelium orbity, żeby kometa w czasie zbliżenia do Słońca
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mogła zostać zaobserwowana z Ziemi. Większość komet skierowanych przyciąganiem gwiazdy ku Słońcu mija je potem
w odległości dziesiątków i setek jednostek astronomicznych.
Komety takie nie mogą być oczywiście dostrzeżone z Ziemi,
ale ob1egając Słońce mogą już podlegać w istotny sposób wpły
wom perturbacyjnym układu planetarnego w czasie swych kolejnych przejść przez perihelium. Badania statystyczne dotyczące nagromadzania się jak gdyby tych drobnych perturbacji
wywołanych przez planety, a przede wszystkim przez Jowisza,
są właśnie podstawą teorii dyfuzji. Stwierdzają one, że w czasie
wielu obiegów komety perturbacje planetarne mogą na tyle przysunąć orbitę komety do Słońca, że stają się już możliwe duże
zbliżenia do którejś z planet, a zbliżenie takie może z kolei spowodować znacznie silniejsze perturbacje doprowadzające wreszcie do zamiany komety na krótkookresową obserwowaną z Ziemi.
Teoria dyfuzji potrafi więc wyjaśnić pochodzenie komet krótkookresowych i ich związek z hipotetycznym obłokiem kometarnym Oorta. Najważniejsze jednak, że tzw. prawa dyfuzji
wyprowadzone na podstawie rozważań teoretycznych potwierdzają się i w zależnościach obserwowanych wśród orbit komet
krótkookresowych i w obliczeniach numerycznych. Z praw tych
np. wynika, że większość komet krótkookresowych powinna
obiegać Słońce ruchem prostym (tzn. w tym samym kierunku
co planety), a orbity o większych odległościach perihelium powinny mieć mniejszy mimośród (czyli są bardziej "okrągłe") co się rzeczywiście zgadza z obserwacjami. Niedawno też Steins
za pomocą maszyny elektronicznej badał numerycznie perturbacje wywołane przez Jowisza na fikcyjną kometę przechodzącą przez układ planetarny i zmieniając odpowiednio elementy orbity tej komety dokonał obliczeń w przypadku dwudziestu tysięcy (!) takich orbit; opracowanie uzyskanych wyników potwierdziło wywody teoretyczne. Ostatnio także K az i m i e r c z ak - P o ł oń s k a w swej ogromnej pracy dotyczącej ruchu kilkudziesięciu komet krótkookresowych (rzeczywiście obserwowanych) w okresie 400 lat znalazła pewne potwierdzenie wniosków wynikających z praw dyfuzji.
Tak więc perturbacje wywołane przez otaczające gw,iazdy
oraz teoria dyfuzji potrafią wyjaśnić przenikanie komet z chmury Oorta w sąsiedztwo Słońca i nawet ewentualną zmianę ich
w komety krótkookresowe. Zarówno jednak perturbacje gwiazdowe jak i planetarne mogą nie tylko kierować komety w stronę
Słońca, ale także wyrzucać je z Układu Słonecznego i z chmury
Om·ta w przestrzeń kosmiczną. Chmura kometarna stale się
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wobec tego wyczerpuje i według obl.iczeń Oorta w ciągu trzech
miliardów lat traci około jednej ósmej całkowitej liczby komet.
Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo zbliżeń Słońca do otaczających go gwiazd i wynikającą stąd możliwość ich perturbacyjnego wpływu na komety, a także obserwowaną częstość odkrywania nowych komet, Oort dochcdzi do wniosku, że liczba
komet w chmurze musi wynosić około 200 miliardów; całko
witą masę chmury szacuje na około 1/Io masy Ziemi. Natomiast
pochodzenie samej chmury nie jest jasne i Oort sugeruje tylko
możliwość, że mogła ona powstać np. z rozerwania się jakiejś
planety w Układzie Słonecznym, podobnie jak to się przypuszcza
w przypadku pochodzenia planetoid, a być może nawet pochodzenie planetoid i chmury Oorta jest wspólne, chociaż wydaje się
to mało prawdopodobne. Tak czy inaczej, gdyby chmura Oorta
powstała nawet przed kilku miliardami lat wraz z układem planetarnym, to i tak jest jeszcze daleka od wyczerpania i może
być nadal źródłem nowych komet ciągle odkrywanych z Ziemi.
Hipoteza Oorta cieszyła się dużym uznaniem i ma jeszcze
nadal w.i elu zwolenników, ponieważ potrafi wytłumaczyć prawie wszystkie fakty obserwacyjne dotyczące orbit komet dłu
gookresowych. Powiedz ·eliś my jednak "prawie", ponieważ
istnieje pewien fakt nad którym Oort przeszedł do porządku
dziennego, a którego jego hipoteza nie potrafi absolutnie wytłumaczyć. Otóż badania S v e d s t r u p a i O p p e n h e i m a
wykazały, że kierunki periheliów komet parabolicznych nie są
rozłożone w przestrzeni równomiernie, lecz. wykazują pewną
tendencję do układania się w płaszczyźnie Galaktyki. Dalsz·e
prace J a n t z e n a, T y r o s a, K r e s ak a, a ostatnio także
polskiego astronoma doc. H. H u r n i k a nie tylko potwierdziły
ten fakt, ale i wykryły jak gdyby pewien uprzywilejowany kierunek w przestrzeni, z którego - mówiąc najogólniej - zdają
się przybywać nieco liczniej nowoodkrywane komety. Z tego
też powodu istnieli nadal zwolennicy hipotezy międzygwiazdo
wego pochodzenia komet, bo w tym przypadku nierównomierny
rozkład kierunków periheliów dawał si~ łatwo wytłumaczyć.
Parniętamy jednak fakty, które z gruntu podważały hipotezę
Laplace'a, natomiast łatwo wynikały z hipotezy Oorta. Toteż
zwolennicy hipotezy Laplace'a starali się znaleźć bądź to jakieś nowe rozsądne modyfikacje tej hipotezy doprowadzające
do zgodności teorii z obserwacjami, bądź też jakieś nowe fakty
podważające hipotezę Oorta.
I oto w październiku 1967 roku na posiedzeniu Królewskiego
Towarzystwa Astrono,micznego w Landyni·e członkowie Towa-
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rzystwa słuchają referatu L y t t l e t o n a, w którym autor
udowadnia, że przekonanie o istnieniu hipotetycznej chmury
Oorta jest całkowicie bezpodstawne. Myśl o istnieniu chmury
kometarnej wokół Słońca oparł Oort nie tylko na bardzo ską
pym materiale obserwacyjnym, bo zaledwie na kilkudziesięciu
orbitach hiperbolicznych, które przed wejściem komet do ukła
du planetarnego okazały się eliptyczne, ale w dodatku popełnił
w rozumowaniu pewien błąd matematyczny, który doprowadził
go do fałszywej interpretacji rozkładu wielkich osi wspomnianych orbit. Lyttleton nie twierdzi, że hipotetyczna chmura kometarna nie może istnieć, ale jak na razie nie mamy żadnych dowodów, że istnieje ona rzeczywiście. Po referacie wywiązała się dyskusja i padały różne pytania, nikt jednak nie stanął otwarcie
w obronie hipotezy Oorta. Wprawdzie potem po opublikowaniu
artykułu Lyttletona ukazała się odpowiedź uczniów i współpra
cowników Oorta, sprowadza się ona jednak do przytoczenia na
korzyść hipotezy Oorta wielu argumentów wtórnych typu "gdyby istniał obłok kometarny wokół Słońca, to ... ", co jednak nie
jest jeszcze dowodem rzeczywistego istnienia obłoku.
Wystąpienie Lyttletona w jakimś stopniu podważyło hipotezę Oorta i stało się w pewnym sensie argumentem przemawiającym na korzyść zwolenników innych hipotez. Jeszcze
w 1948 r. sam Lyttleton opublikował własną hipotezę nie tylko
pochodzenia, ale i powstawania komet. Według tej hipotezy
Słońce przeszło kiedyś, może nie jeden raz, przez obłok gazowo-pyłowy materii międzygwiazdowej. W trakcie tej wędrówki
Słońce odgrywało rolę tzw. "soczewki grawitacyjnej" polegającą na tym, że siły grawitacyjne Słońca powodowały jak gdyby
spadanie cząstek pyłu na linię, wzdłuż której Słońce przechodziło poprzez obłok. Obliczenia wykazują, że w odległości kilkunastu tysięcy jednostek astronomicznych od Słońca cząstki
spadające na siebie mogły się zlepiać w większe trwałe bryłki
biegnące dalej względem Słońca po różnych orbitach, także
i eliptycznych. Hipo,teza Lyttletona nie była jednak w stanie
wytłumaczyć jasno wszystkich właściwości orbit komet, a poza
tym obserwacje zdają się przeczyć także i budowie komet powstałych w wyżej opisany sposób, do czego jeszcze powrócimy
dalej. Dlatego też hipoteza Lyttletona nie zdobyła tylu zwolenników, jak powstała dwa lata później hipoteza Oorta.
Zwolennicy hipotezy międzygwiazdowego pochodzenia komet
natrafili, jak pamiętamy, na trudność nie do pokonania w objaśnieniu braku obserwowanych orbit nie tylko wyraźnie hiperbolicznych, ale hiperbolicznych w ogóle, ponieważ badania ru-
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chu komet przed ich wejściem do układu planetarnego wskazują, że właściwie wszystkie komety obserwowane biegną wokół Słońca po orbitach eliptycznych. Sugerowałoby to, że komety są związane z Układem Słonecznym i stąd myśl Oorta
o hipotetycznym obłoku kometarnym wokół Słońca . Z drugiej
jednak strony nierównomierny rozkład kierunków periheliów
wskazywałby na to, że komety są wychwytywane przez Słońce
z przestrzeni międzygwiazdowej, a ruch Słońca w tej przestrzeni
wyznaczałby pewien kierunek, z którego powinno przybywać
nieco więcej komet, a to także potwierdzają obserwacje. Nasuwa się więc myśl, że jeśli kometa przybywa z przestrzeni
międzygwiazdowej, a mimo to nie obserwujemy orbity wyraźnie hiperbolicznej, to musiał istnieć jakiś czynnik, który
spowodował, że w drodze ku Słońcu kometa biegnąca pierwotnie po orbicie hiperbolicznej wytraciła na tyle swą prędkość
względem Słońca, że w pobliżu perihelium obserwujemy już
orbitę prawie paraboliczną, czy nawet eliptyczną. I tak w 1964 r.
powstała hipoteza polskiego astronoma prof. J. W i t k o wski e g o, poparta później rachunkami prof. S. P i o t r o ws k i e g o, która jest w jakimś sensie próbą połączenia hipotezy Laplace'a z hipotezą Oorta.
Według hipotezy prof. Witkowskiego komety przybywają
z przestrzeni międzygwiazdowej i zdążają ku Słońcu w zasadzie
po orbitach hiperbolicznych, ale prędkość ich zostaje po drodze
wyhamowana oporem materii międzygwiazdowej otaczającej
Słońce. Okazuje się jednak, że nie może to być jednorodna warstwa gazu i pyłu, gdyż opór takiej warstwy byłby o wiele za
mały, jeśli chcemy być w zgodzie z danymi obserwacyjnymi
dotyczącymi gęstości i rozkładu materii międzygwiazdowej.
Zatem Słońce musi być otoczone czymś w rodzaju chmury
Oorta złożonej z drobniutkich obłoczków gazu i nvłu, pod
względem masy i rozmiarów o wiele drobniejszych niż obserwowane komety. Kometa "kosmiczna" natrafiając na taką
chmurę zderza się z poszczególnymi obłoczkami i tym sposobem nie tylko powiększa swoją masę, ale i skutecznie wytraca
szybkość, zachowując pierwotny kierunek ruchu, tak że w pobliżu Słońca obserwujemy ją już na orbicie prawie parabolicznej lub eliptycznej. Obliczenia wykazują, że pod wpływem takiego procesu wiele cech orbit komet osiągających Słońce bę
dzie zgodnych z obserwacjami.
Zwolennikiem międzygwiazdowego pochodzenia komet jest
też S e k a n i n a, który ostatnio zajmował się perturbacyjnym
Wpływem gwiazd na komety długookresowe, a w szczególności
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badał sferę oddziaływania Słońca względem otaczających go
gwiazd. Wychodząc z klasycznej definicji sfery oddziaływania
Sekanina wyprowadził równanie takiej sfery dotyczącej Słońca
i gwiazd, ale stwierdził, że jest ona "sferą" tylko z nazwy, bo
w rzeczywistości jest to obszar wokół Słońca otoczony wielce
skomplikowaną powierzchnią, w dodatku zmienną w czasie
z powodu ruchu Słońca i gwiazd. W każdym razie Sekanina
wykazał, że jeśli wewnątrz tego obszaru wpływ Słońca na komety należy uważać za większy od wpływu otaczających
gwiazd, to w pewnych miejscach część hipotetycznego obłoku
Oorta powinna leżeć na zewnątrz sfery oddziaływania Słońca,
a więc w tej części obłoku wpływ gwiazd jest większy niż
wpływ Słońca i trudno w takim razie mówić, że cały obłok
jest związany ze Słońcem. Wobec tego zdaniem Sekaniny komety błądzą w przestrzeni międzygwiazdowej i mogą być jedynie czasowo chwytane przez gwiazdy, a jeśli nawet Słońce
i gwiazdy są otoczone czymś w rodzaju obłoków kometarnych
Oorta, to następuje między nimi ciągła wymiana komet, a więc
są one pochodzenia międzygwiazdowego. Jako przykład takiej
komety podaje Sekanina kometę Burnhama z 1960 r., której
orbita jeszcze przed wejściem do Układu Słonecznego była hiperbolą, a ponadto kometa ta wykazuje wiele cech fizycznych
zupełnie odmiennych od cech zwykle obserwowanych w przypadku nowych komet prawie parabolicznych.
Zahaczyliśmy tu o cechy fizyczne komet, co wiąże się z ich
budową, a z ko1ei budowa komet może w pewnym stopniu
świadczyć też i o ich pochodzeniu. Wiadomo, że w głowie komety daje się wyróżnić (chociaż nie zawsze) jasne jądro, a sama
głowa w miarę zbliżania się komety do Słońca "puchnie" wydzielając otoczkę gazowo-pyłową i często rozwijając piękny
warkocz. W zasadzie kometa świeci światłem odbitym od Słoń
ca, ale gazy w głowie i warkoczu komety mogą też świecić
własnym światłem, pobudzone promieniowaniem słonecznym.
Analiza spektralna wykazuje istnienie molekuł węgla, azotu,
tlenku i dwutlenku węgla, cjanu, różnych połączeń węgla i azotu z wÓdorem, a także atomów sodu i innych metali. Teoria
budowy komety, wiążąca się w jakiś sposób z jej pochodzeniem,
musi wyjaśnić zarówno obserwowany skład chemiczny jak i zachowanie się komety w pobliżu Słońca.
Model budowy jądra komety, zaproponowany przez Lyttletona i wywodzący się z jego hipotezy pochodzenia i powstawania komet, można by nazwać modelem "garści piasku". Według tego modelu kometa byłaby dość luźnym skupiskiem czą-
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lecz niewielkich rozmiarów. Cząstki te
gaz, który w pobliżu Słońca pod wpły
wem jego promieniowania wydzielałby się tworząc głowę i warkocz. Niestety, taka budowa komety, świadcząca wprawdzie na
korzyść jej kosmicznego pochodzenia, nie wytrzymuje krytyki.
Chociaż absorpcja gazów przez ciała stałe jest możliwa, to obserwacje wykazują, że gaz musiałby zajmować w komecie około
0.10fo masy stałej, co nie wydaje się możliwe. Poza tym przy
dużym zbliżeniu do Słońca taka "garść piasku" mogłaby się rozlecieć pod działaniem sił przypływowych Słońca lub rozwiać
pod wpływem ciśnienia promieniowania słonPcznego; model
"ściśniętej garści piasku" także nie ratuje tu sytuacji. Przede wszystkim jednak model Lyttletona w żaden sposób nie
potrafi wytłumaczyć anomalii niegrawitacyjnych (przyśpieszeń
i opóźnień) obserwowanych w ruchach prawie wszystkich komet krótkookresowych.
Bardziej obiecujący wydaje się tu model lodowego jądra
komety, opracowany w 1951 r. przez W h i p p l e'a. Według
tego modelu jądro komety byłoby lodowym konglomeratem
wody, amoniaku, metanu i dwutlenku węgla z wtopionymi weń
cząstkami meteorytowymi i pyłem. Pod wpływem promieniowania słonecznego lód topiłby się i parował tworząc głowę
i warkocz komety, a poza tym uwalniane cząsteczki wywoły
wałyby pewien impuls, który przy założeniu ruchu wirowego
komety wokół osi potrafi wytłumaczyć anomalie niegrawitacyjne. Przy założeniu sensownych wartości na prędkość rotacji komety, wpływu gazów i pyłu itp. dostaje się zupełnie dobrą zgodność z obserwacjami. Szersze badania w tym kierunku prowadził wielokrotnie już wspominany czeski astronom Sekanina.
Lodowy model jądra komety świadczy w jakimś stopniu na
korzyść hipotez o powstawaniu komet w Układzie Słonecznym,
nie wiadomo bowiem, czy materia międzygwiazdowa może
istnieć w postaci takich brył lodowych. Natomiast rozpad jakiegoś ciała w układzie słonecznym mógłby ewentualnie doprowadzić do powstania rojowiska takich lodowych komet.
A istnieją dowody na to, że jedna większa kometa mogła rozpaść się na dwie lub kilka mniejszych, dając początek rodzinie
komet o zbliżonych elementach orbit. Do takich należy np.
grupa komet charakteryzująca się tym, że komety z tej grupy
przeszły niesłychanie blisko Słońca "ocierając się" niemal o jego
powierzchnię. Ostatnia z tej grupy kometa Ikeya-Seki odkryta
w 1965 r. (zdjęcie na okładce), po przejściu przez perihelium
rozpadła się na dwie komety biegnące dalej po nieco różnych
stek
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orbitach (orbity te obliczał także Sekanina). Nie jest więc wykluczone, że wszystkie komety z omawianej grupy są wynikiem rozpadu jakiejś jednej wielkiej pra-komety. Dlatego też
sugestie niektórych astronomów, że komety mogły powstać
z rozpadu jednego większego ciała może nawet razem z planetoidami, nie są całkowicie bezpodstawne.
Tak więc od przeszło stu lat trwa wśród astronomów spór
o to, czy komety są pochodzenia międzygwiazdowego, czy też
powstały lub powstają w Układzie Słonecznym. Jak dotąd, nie
udało się jeszcze tego sporu rozstrzygnąć. Widzieliśmy, że
istnieje kilka hipotez, z których każda ma wiele argumentów
przemawiających na jej korzyść, ale żadna z nich nie wyjaśnia do końca wszystkich własności ruchów i budowy komet.
Być może dalsze badania dostarczą jakichś nowych faktów,
które przeważą na korzyść którejś hipotezy, bo nie wydaje się
możliwa jakaś zupełnie nowa koncepcja. Może pomocne będą
tu w niedalekiej przyszłości nawet loty kosmiczne, planuje się
już bowiem wysłanie sondy, która wylądowałaby na komecie
Halleya i pobrała próbki materii z jej głowy, czy nawet dokonała wierceń, jeśli kometa ma rzeczywiście lodowe czy jakieś
inne stałe jądro. Powrót komety Halleya przewiduje się
w 1986 r., a do tego czasu realizacja takiego projektu nie powinna już chyba pozostawać w sferze marzeń. Czy tego rodzaju
badania wzbogacą w jakiś istotny sposób naszą wiedzę o kometach- nie wiadomo. Na razie jednak zagadka pochodzenia
tych dziwnych tworów, które od wieków urozmaicały swym
wyglądem nasze niebo, pozostaje jeszcze nierozwiązana.
DZIĘGOPUST KRZYWOSĄD-NIEDOBRZESKI -

O

RANGĘ

(artykuł

Zadrajewice

KOSMOGRAFII

dyskusyjny)
Motto
"Celem arystotelesowskich nauk przyrodniczych było objaśnić d l a c z e g o rzeczy się tak a tak mają... Galileusz
usiłował wyjaśnić j ak się rzeczy mają ... Pewność, że nauka jest zawsze w stanie odkrywać owo "jak" zaczęła w ostatnich latach przygasać. I dziś stoimy przed pytaniem, czy
fizyk w ogóle ma styczność z rzeczywistością"'.
(L. Barnet "Einstein und das Universum")

W poprzednim numerze Uranii ukazał się artykuł doc. Konrada Rudnickiego "0 kandydatach na studia astronomiczne",
który można streścić tak: Nie ma współczesnej astronomii bez
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matematyki. Nie można studiować astronomii nie mając wybitnych zdolności matematycznych. Stąd wniosek, że młodzież
o wybitnych nawet zainteresowaniach astronomicznych, ba ...
mająca nawet własne wyniki naukowe w tej dziedzinie, może
pretendować tylko do miana miłośników astronomii ale nie ma
co marzyć o prawdziwych studiach astronomicznych. Chciałbym
sprzeciwić się tej tezie.
Jeśli przyjrzeć się współczesnym publikacjom astronomicznym, to niewątpliwie rola matematyki i fizyki w astronomii
stale się zwiększa. Oczywiście matematyka zawsze odgrywała
rolę w astronomii. Narodziła się przecież wraz z astronomią.
Ale dawniej rola matematyki była inna. Matematyka była albo
narzędziem badawczym albo stanowiła natchnienie dla badań.
Gdy Kepler ustalał punkt po punkcie kształt orbity Marsa, korzystał z trygonometrii, matematyki używał jako narzędzia.
Kiedy tenże Kepler szukał praw wiążących odległości planet
z okresami ich obiegu, dopatrywał się wspólnych prawidłowo
ści, wspólnego piękna w prawach rządzących liczbami i rządzą
cych wszechświatem; matematyka była wtedy dla niego natchnieniem. Celem badań było poznanie realnie istniejącego
wszechświata, opis budowy kosmosu nie w abstrakcyjnym ję
zyku scholastycznej teologii, lecz w języku fizyki, w języku
ziemskim. Najpiękniejsze, wzniosłe lecz mgliste pojęcia teologii średniowiecznej bladły wobec piękna rzeczywistości.
Niestety nieco później matematyka zamiast być służebnicą
zaczęła się stawać panią astronomii. Rozwój XIX-wiecznej mechaniki nieba spowodował, że t e m a t e m prac niektórych
astronomów stało się wynajdowanie nowych metod matematycznych. Celem nie było tam odnajdywanie ogólnych praw
matematyki i rzutowanie ich w kosmos, ale tworzenie metod
obliczeniowych, wabiących pomysłowością, ale dalekich od
piękna czystych pojęć matematycznych. Celem nie było już
też badanie wszechświata. Wymyślenie nowej metody wyznaczania orbity bywało celem samym w sobie. Przykładowe policzenie drogi tej czy innej komety było tylko przykładem,
pretekstem do popisania się zręczną, a pomysłową metodą. Takie bywały prace Olbersa, Enckego i wielu innych astronomów
tego okresu.
Fotem nastąpiło coś, co, wydawało się, pomoże astronomii
wrócić na pierwotną drogę. Było to powstanie astrofizyki. Pamiętam jak skupieni przy lampie czytaliśmy wiekopomne dzieło
Camille'a Flaromariona "Uranie", gdzie pisał: "Astronomia teraźniejsza szkół ... i obserwatoriów, astronomia Newtonów, La-
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place'ów, Le Verrierów, nie jest jeszcze astronomią ostateczną ...
Liczby nie są celem lecz metodą ... Astronomia matematyczna
ustąpi miejsca astronomii fizycznej, rzeczywistemu badaniu
przyrody." Wydawało się nam wtedy, że astronomia powraca
do pierwotnego łożyska, że znów zamierza rzutować w kosmos
pojęcia ziemskie.
Ale stało się inaczej. Astrofizyka dopóty zbliżała astronomię
do Ziemi, dopóki sama fizyka należała do nauk zwanych ongiś
realnymi. Dziś czasy się zmieniły. Fizyk obliczający parametry
przejścia leptonów przez barierę potencjału nie jest w stanie
wyobrazić sobie kształtu, barwy, ani faktury zarówno leptonu
jak i bariery. W ogóle niczego nie jest sobie w stanie wyobrazić . Jak to się wyraża w użytym tu jako motto cytacie z Barneta czasem w ogóle wątpi w styczność z rzeczywistością. Również astronomia stała się podobna do fizyki. Gdy bierzemy do
ręki współczesną publikację astrofizyczną dotyczącą np. wnę
trza Słońca i zastanawiamy się nad mieszaniem rotacyjnym,
transferem energii, lub faktorem Gaunta nie czujemy się
wcale bliscy "astronomii fizycznej", o której m::trzył Flammarian. Ze wzruszeniem wspominam dziś wykłady ś. p. prof.
Ernsta na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Były matematyczne,
ale jakże domowe i ziemskie. Człowiek wychodził z nich ze
świadomością że coś zrozumiał, że stał się bliższy kosmosowi.
Współczesna
fizyka coraz bardziej się matematyzuje
i uabstrakcyjnia. Jej los dzieli astrofizyka. Nie ma się co zastanawiać, czy to dobrze, czy źle. Tak już jest. Ale kosmos
dziś nie jest tylko obiektem abstrakcyjnych dociekań astrofizyków. Jest również obszarem, dokąd zaczynają docierać
pojazdy kosmiczne. Dla kosmonauty wysiadającego z pojazdu
kosmicznego na planecie krążącej wokół Proximy Centauri
świat będzie się przedstawiał nie w kategoriach indykatryc,
adiabat i statystyk Fermi'ego, ale poprzez szorstkość skał, opór
atmosfery (lub brak tego oporu) i grę barw światła gwiazdy.
W tych właśnie kategoriach chce poznawać kosmos wielu ludzi. Poznawać nie tylko w sposób amatorski, lecz w sposób poważny, dokładny, naukowy. Dlatego gorąco sprzeciwiam się
tezie Rudnickiego, który z młodzieńczą pasją godną lepszej
sprawy chce odmówić prawa do poważnego studiowania budowy kosmosu tym, którym brak predyspozycji psychicznych
do abstrakcji i matematyki.
Istnieje gałąź wiedzy zwana geofizyką zajmująca się równaniami różniczkowymi dotyczącymi ruchów atmosfery, teorią
izostazji i innymi podobnymi zagadnieniami. Komu jednak
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zdolności matematycznych może równie
ważnie studiować geografię, wiedzę o tej samej

brak

naukowo i po-Ziemi, ale ujętą
w sposób bardziej ludzki i codzienny . .Może myśleć nie o inwersjach temperatury i akrecji kropel deszczowych, ale o zielo-nych lasach, błękitnych morzach, gorących piaskach pustyń
i egzotycznych ludach.
Jeśli brak dotąd nauki, która byłaby w stosunku do astronomii i astrofizyki tym, czym geografia w stosunku do geofizyki, to tylko dlatego, że dotąd człowiek chodził po ziemi, ale ·
nie orbitował po kosmosie. Lecz dziś zaczyna orbitować i dlatego
chce mieć nie tylko astrofizykę, ale i astrografię, lub może
(żeby się nie kojarzyło z astrografami) -kosmografię. Kosmografię pojętą nie jako propedeutykę astronomii, ale jako wiedzę samodzielną. Początki tej wiedzy już istnieją. ' Ci, którzy
kreślą dokładne mapy Księżyca, którzy układają efemerydy
astronomiczne, a może i ci, którzy mierzą termometrem sondy
kosmicznej temperaturę· planety Wenus, są prekursorami tak
pojętej kosmografii.
Nie tylkQ kosmonauci, ale i ci, którym dane jest zaledwie
śledzić osiągnięcia kosmonautów, czytelnicy gazet, radiosłucha
cze, telewidzowie chcą zdobywać wiedzę kosmograficzną, a niektórzy z nich chcą obrać ją jako zawód. Dążący do niej młodzi
ludzie, których Rudnicki odsyła do czytania książek popularnych, muszą znaleźć miejsce, gdzie mogliby tę wiedzę studiować.
Najprawidłowszym rozwiązaniem byłoby, aby przy którymś
z uniwersytetów uruchomić cztero lub pięcioletnie studia kosmograficzne, na których po krótkim i stosunkowo pobieżnym
kursie podstawowych działów astronomii i astrofizyki potraktowanych podobnie, jak traktuj-e się geofizykę w czasie studiów
geografii, wykładanoby planetologię (dokładny przegląd rea l n y c h wiadomości o planetach), wiedzę o gwiazdach potraktowaną opisowo, morfologię galaktyk i ich gromad, astrobiologię i podobne przedmioty których, o ile mi wiadomo, przy
żadnym uniwersytecie dziś się nie wykłada. Magistrowie kosmografii mogliby fachowo nauczać wiedzy o niebie w szkołach
średnich, gdzie nowy program nauczania astronomii w kl.
liceów ogólnokształcących bardziej jest zbliżony do tego, co
nazywam tu kosmografią niż do obecnego szkolnego podręcz
nika tradycyjnej astronomii. Mogliby być prelegentami, organizatorami kursów, działaczami oświatowymi. Na pewno 10
czy 15 magistrów rocznie kończących takie studia znalazłoby
pracę w Polsce.

rv·
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Jeśli jednak tymczasem byłoby to z jakichkolwiek wzglę
dów niemozliwe do realizacji, trzeba chuć stworzyć jakieś kursy
letnie czy zaoczne o podobnym profilu. Tym mógłby się zająć
Zarząd Główny PTMA. Niech młodzi ludzie z pasją interesujący się Kosmosem, a nie czujący sympatii do abstrakcji wyż
szej matematyki mają dostęp do prawdziwej wiedzy i możli
wości rozwoju oraz wykorzystania swych zainteresowań.

KRONIKA
Rekordowa liczba komet
W 1967 r. odkryto rekordową liczbę, bo aż 14 komet! Poza tym
w maju tego roku odnaleziono też jedną kometę · na kliszach fotograficznych jeszcze z roku 1963. Rekordu odkryć kometarnych w 1967 r.
można już było oczekiwać wcześniej, ponieważ na ten rok oczekiwany
był z kolei powrót aż 17 komet okresowych. Odkryto ich w 1967 r. dziesięć (dalsze dopiero w r. 1968), co wraz z czterema kometami nowymi
dało rekordową liczbę 14. Należy tu dodać, że w latach 1947, 1948 i 1960
także zarejestrowano po 14 odkryć kometarnych, ale każdego wymienionego roku jedno doniesienie nie zostało potwierdzone.
W przypadku dziesięciu komet okresowych pierwsze doniesienie
o odkryciu przysyłał do Biura Telegramów M.U.A. japoński astronom
Koichiro Tornita z obserwatorium w Tokio. Tornita pobił również swoisty rekord odkrywając w ciągu jednej nocy 5/6 października 1967 r.
aż cztery komety. Wśród komet okresowych odkrytych w 1967 r. obserwowano między innymi kolejny powrót słynnej komety Enckego, komety o najkrótszym znanym okresie obiegu wokół Słońca (około 3.3
roku) i o największej niegrawitacyjnej anomalii ruchu (wyraźne przyśpieszanie każdego przejścia przez perihelium w stosunku do przewidywań uwzględniających wszystkie wpływy grawitacyjne na ruch
komety).
Na szczególną naszą uwagę zasługuje jednak odnalezienie okresowej komety Wolfa, która odkryta w 1884 r. powraca do Słońca obecnie
co około 8 lat (kiedyś jej okres obiegu wynosił niecałe 7 lat) i była
obserwowana w każdym pojawieniu oprócz roku 1905. Kolejne odnalezienie komety Wolfa jest dla nas ważne dlatego, że nad badaniami jej
ruchu spędził całe swoje życie . Prof. Michał Kamień ski, dziś naj starszy,
bo blisko 90-letni polski astronom. W czasach, kiedy o maszynach elektronicznych nikomu się jeszcze nie śniło, dzięki niesłychanie żmudnym
obliczeniom prowadzonym całe lata przez Prof. Kamieńskiego i jego
ucznia, Doc. Macieja Bielickiego, kometa Wolfa miała najlepiej zbadany ruch ze wszystkich komet. Dziś tę samą pracę można wykonać
w ciągu niewielu godzin, ale obliczenia dotyczące komety Wolfa mogą
być wzorcem przy uruchamianiu i testowaniu programów maszynowych. Efemeryda komety Wolfa na 1967 r. była już obliczona w ciągu
kilkunastu minut za pomocą maszyny elektronicznej, ale w oparciu o elementy orbity wyprowadzone przez Prof. KamieńskiEgo. Kometa została
odnaleziona przez Tomitę owej pamiętnej nocy 5/6 października, ale była
także obserwowana nawet wcześniej, bo 30 września i l października,
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przez znaną obserwatorkę komet Dr Elizabeth Roemer. Kometa została
odnaleziona jako obiekt około 18 wielkości w miejscu niemal dokładnie
wskazanym przez efemerydę.
Wśród czterech nowych komet odkrytych w 1967 r. jedna widoczna
była na półkuli południowej nawet gołym okiem. Czternastą i ostatnią
kometą z 1967 r. była nowa kometa odkryta przez dwóch astronomów
japońskich niemal jednocześnie: najpierw dostrzegł ją Karou Ikeya,
a pięć minut później Tsutomu Seki. Ikeya i Seki w 1965 r. odkryli również wspólnie nową kometę słynną z tego, że omal nie zderzyła się ze
Słońcem (zdjęcie na okładce); wtedy także pierwszy spostrzegł kometę
Ikeya, a po 15 minutach Seki. Najciekawsze jednak, że obaj astronomowie pracują w dwóch różnych obserwatoriach odległych od siebie
o 400 kilometrów! Ikeya już piąty raz z rzędu odkrywał każdego roku
nową kometę. Poszukuje komet za pomocą 15-centymetrowego teleskopu
z 21-krotnym powiększeniem i dla odkrycia swojej pierwszej nowej komety w styczniu 1963 r. poświęcił 335 godzin obserwacyjnych. Seki poszukuje komet binokularem 20 X 120 i dla odkrycia nowej komety w 1967 r.
spędził nad nim 121 godzin. Nowa kometa Ikeya-Seki odkryta została
29 grudnia nad ranem i widoczna była jako obiekt około 8 wielkości
gwiazdowej w gwiazdozbiorze Wężownika.
G. SITARSKI
Możliwości

istnienia planet w

układach

gwiazd podwójnych

Na to, żeby gwiazda posiadała planetę, na której mogłyby istnieć jakieś formy życia analogiczne do ziemskich, potrzeba aby ilość promieniowania otrzymywanego przez taką planetę była nie mniejsza niż 0.1
i nie większa niż 5 średnich ilości promieniowania uzyskiwanego przez
Ziemię. Z wyników numerycznych badań stabilności orbit periodycznych w ograniczonym zagadnieniu trzech ciał M. Henon znalazł takie
odległości między składnikami układu podwójnego, które warunkują
możliwość istnienia planet w układzie złożonym z dwóch równych gwiazd
takich samych jak Słońce. Przy założeniu, że planeta porusza się w pła
szczyźnie ruchu gwiazd, oraz że kierunek obiegu planety może być
zgodny lub przeciwny do kierunku wzajemnej rotacji składników układu,
Henon obliczył, że planeta krążąca wokół jednej z gwiazd może istnieć,
jeśli wzajemna odległość składników przewyższa 1.3 jednostki astronomicznej, natomiast planeta obiegająca obie gwiazdy - jeśli odległość
między składnikami jest mniejsza od 7 jednostek astronomicznych. Jeśli
np. ze względów kosmogonicznych wykluczy się możliwość ruchu wstecznego planety, wtedy te odległości wyniosą odpowiednio 2 i 2.4 jednostek astronomicznych.
(Wg. Annale s d' Astrophysique, 1965, vol. 28, no. 6)
K. z.
Skład

pierwiastkowy skorupy

Księżyca

Pierwszych danych na temat składu chemicznego skorupy Księżyca
uzyskano przy pomocy radzieckiej sondy kosmicznej "Łuna-10", wprowadzonej na orbitę okołoksiężycową w kwietniu 1966 r. Na jej pokła
dzie umieszczony był detektor promieni gamma o zakresie czułości
od 0,3 do 3 MeV, przy pomocy którego przeprowadzono pomiary nad
40 wybranymi obszarami powierzchni Księżyca. W ten sposób wykryto
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słabą promieniotwórczość gruntu księżycowego, spowodowaną obecnością w nim uranu, toru oraz wapnia 40. Wykryto również promieniotwórczość wzbudzoną przez promieniowanie jonizujące, głównie przez

promieniowanie kosmiczne.
Bezpośrednie badania składu chemicznego skorupy Księżyca przeprowadziły amerykańskie aparaty kosmiczne "Surveyor-5" i "Surveyor-6",
które wyposażone były w specjalne analizatory składu chemicznego
gruntu księżycowego. (Pierwszy z nich wylądował we wrześniu 1967 r.
w południowo-zachodniej czqści Mare Tranquillitatis, drugi zaś w listopadzie 1967 r. na Sinas Medii). W analizatorach znajdował się promieniotwórczy izotop kiuru {242 Cm), wysyłający cząstki alfa o energii
6,11 MeV. Cząstki te miały więc dostatecznie dużą energię i mogły wnikać do jąder lekkich pierwiastków, wzbudzając w nich reakcje jądrowe,
albo też zostały rozproszone na jądrach cięższych pierwiastków. Do rejestracji cząstek wyrzuconych przez wzbudzone jądra lekkich pierwiastków służyły 4 detektory protonowe, a rejestrację cząstek odbitych od
jąder cięższych pierwiastków dokonywały 2 detektory cząstek alfa.

c

A

B

Rys. l. Schematyczny rysunek analizatora składu chemicznego gruntu Księżyca:
A - źródło cząstek alfa (pojemnik z promieniotwórczym izotopem kiuru). B detektor protonowy do rejestracji cząstek wyrzuconych przez wzbudzone jądra lekkich pierwiastków i C - detektor do rejestracji cząstek alfa odbitych od jąder
cięższych pierwiastków.

Badania powyższe wykazały, że skład pierwiastkowy skorupy Księ
życa w okolicy lądowania obu "Surveyorów" jest prawie taki sam jak
skład pierwiastkowy skorupy naszej planety. Niewielkie różnice pochodzą zapewne z niedokładności pomiarów wykonanych przez analizatory
"Surveyorów", czemu jednak nie należy się dziwić. Na uwagę bowiem
zasługuje fakt, iż przy pomocy tych samych analizatorów przeprowadzono badania skorupy Ziemi i otrzymane wyniki także nietnacznie
różnią się od danych uzyskanych metodą konwencjonalną. A oto porownanie składu pierwiastkowego skorupy Księżyca i skorupy Ziemi:
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Nazwa
pierwiastka

Zawartość w
Księżyca

Analizator
"Surveyora
-

Wodór
Węgiel

Tlen
Sód
Magnez
Glin
Krzem
Siarka i cynk

5"

-

l

skorupie
(w %>
Analizator
"Surveyora
-6"

-

<3
58±5
<2
3±3
6,5±2
18,5 ± 3
13 ± 3

53

<2
57±5
<2
3±3
6,5±2
22±4
5±2

w skorupie
Ziemi (w%>
Metoda
Metoda
"astronauty"konwenc zna"
cjonalna"
Zawartość

l

-

0,4±0,4
58,8±0,9
2,1±0,3
1,8±0,8
6,5±0,4
20,3±0,9
8,5±1,7

1,1
0,03
60,4
1,44
3,54
R,28
18,9
7,3

Na pokładzie "Surveyora-5" umieszczony był rówmez magnes, przyciągający do siebie cząstki pierwiastków ferromagnetycznych (żelazo,
kobalt i nikiel). W ten sposób można było określić ich zawartość w skoktóra wynosi aż 13±3'0 /o. Wynik ten jest zaskakujący,
skorupa naszej planety zawiera zaledwie 2'0 /o takich pierwiastków. Prawdopodobnie pierwiastki ferromagnetyczne w gruncie księży
cowym pochodzą z upadku meteorytów, rozbijających się przy zetknię
ciu z powierzchnią Księżyca.

rupie

Księżyca,

ponieważ

STANISŁAW

Czy Ziemia ma

na zjawiska w atmosferze Marsa?

w swym ruchu dokoła Ziemi może zasłaniać naszą plaprzed strumieniami cząstek korpuskularnych pochodzenia słonecz
nego ("wiatr sloneczny"), moduluje ilość tego promieniowania wnika..:
jącego do atmosfery ziemskiej. Na rzecz tej hipotezy przemawia obserwowany spadek częstości występowania burz magnetycznych na Ziemi
w czasie, kiedy Księżyc znajduje się w pobliżu linii łączącej naszą planetę ze Słońcem (w fazie bliskiej nowiu).
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Księżyc ma silne pole
elektrostatyczne, które również może modulować natężenie promieniowania korpuskularnego Słońca dochodzącego do ziemskiej atmosfery.
Jeżeli zaś pole elektrostatyczne Księżyca ma wpływ na przepływ promieniowania korpuskularnego ze Słońca na Ziemię, to dlaczego podobnego wpływu nie miałyby mieć pola elektrostatyczne planet dolnych
(Merkury i Wenus)? Z taką właśnie hipotezą wystąpili niedawno
E. G. B o v e n i jego współpracownik E. K. B i g g.
A może pole elektrostatyczne Ziemi również moduluje ilość promieniowania korpuskularnego dochodzącego ze Słońca do planety Mars
i w ten sposób oddziaływuje na zjawiska zachodzące w marsjańskiej
atmosferze (zmiany przeźroczystości atmosfery w fioletowej i niebieskiej barwie widma)? Jest to bardzo prawdopodobne, chociaż na razie
tylko śmiałe przypuszczenie, nie poparte żadnymi faktami obserwacyjnymi. Inaczej mówiąc, astrologia XX wieku.
Zmiany przeźroczystości atmosfery Marsa dla światła fioletowego
i niebieskiego ulegają znacznym wahaniom, co zauważył już E. C. S l i ph er w r. 1926. Przybrały one niezwykłe rozmiary w r. 1937, kiedy to
Księżyc

netę

ł

wpływ

R. BRZOSTKIEWICZ
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przeźroczystość atmosfery marsjańskiej w tych barwach widma bardzo
się zwiększyła (w świetle niebieskim można było dostrzec szczegóły
tak samo wyraźnie jak w świetle żółtym). Na uwage zasługuje fakt, iż
w r. 1937 wypadło maksimum 17 cyklu aktywności Słońca (średnia
roczna liczba Wolfa wypadła równa 114,4).
Slipher wysunął wówczas hipotezę, iż nad powierzchnią Marsa znajduje się warstwa drobno rozpylonego materiału, który wywołuje ob-

serwowane rozpraszanie promieni krótkofalowych. Warstwę tę nazwano "warstwę fioletową" (violet layer), dotąd jednak nie udało się
poznać jej przyrody. Według poglądu G.
P. K u i per a z r. 1955
warstwa fioletowa utworzona jest z drobnych kryształków lodu (śred
nica 0,0003-0,0005 mm), występujących na wysokościach od 6 do 10 km
nad powierzchnią czerwonej planety.
STANISŁAW

Kilka informacji o

sześciometrowym

R. BRZOSTKIEWICZ

teleskopie

Budowany obecnie w Związku Radzieckim przez Leningradzkie ZaOptyczne największy na świecie teleskop będzie miał paraboloidalne zwierciadło główne o średnicy 6 m i światłosile f '4. Wykonane
ono będzie ze szkła pyrreksowego; całkowity ciężar zwierciadła wyniesie
42 tony. Konstrukcja tabusa teleskopu będzie analogiczna jak w pięcio
metrowym teleskopie na Mt. Palomar, jego waga wyniesie około 100 ton.
Zasadniczym novum radzieckiego teleskopu-giganta będzie jego montaż.
W przeciwieństwie do powszechnie stosowanego tzw. montażu paralaktycznego (inaczej równikowego: oś obrotu teleskopu jest równoległa
do osi obrotu Ziemi, druga oś jest do niej prostopadła) sześciometrowy
teleskop obracać się będzie wokół osi: pionowej i poziomej czyli będzie
miał tzw. montaż azymutalny. Jego ruchem sterować będzie maszyna
matematyczna. Teleskop ustawiony będzie w miejscowości Zielenczukskaja na Kaukazie, której długość geograficzna wynosi 41 °36', szerokość 43°59' oraz wysokość nad poziomem morza - około 2000 m.
K. z.
(Wg Sky and Telescope, 1968, vol. 35, no. 5)
kłady

KRONIKA PTMA
Drugie Seminarium Astronomiczne w Szczecinku

W dniu 12 maja 1968 r. staraniem miejscowego Oddziału PTMA
w Powiatowym Domu Kultury w Szczecinku odbyło się Drugie Seminarium Astronomiczne*) dla uczniów szkół średnich. Zebranie zaszczycili obecnością przedstawiciele miejscowych Władz - przewodniczący
MRN mgr
Ryszard
E ck er,
kierownik Wydziału Kultury
mgr E d war d K r a f t oraz przedstawiciel Oddzialu PTMA w Toruniu mgr J er z y S zwar c. Przewodniczył sekretarz Oddziału PTMA
w Szczecinku p. A d a m G i e dr y s. Zarząd Główny reprezentował niżej podpisany. W zebraniu wzięli udział również nauczyciele miejscowych szkół. Ogółem w seminarium wzięło udział powyżej 80 osób.
Program przewidywał wygłoszenie 9 referatów przez uczniów starszych klas licealnych, wyświetlenie 4 filmów astronautycznych, omówie•) Pierwsze Seminarium

odbyło

się

w maju 1967 r.
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nie referatów przez członków jury oraz wygłoszenie przez mzeJ podpisanego pogadanki pt. "Ziemia i jej miejsce we Wszechświecie".
Pragnąłbym przede wszystkim zwrócić uwagę na niezwykłość wydarzenia, jakim jest już drugie Seminarium Astronomiczne w Szczecinku. Właśnie w Szczecinku. Miasto trzecie co do liczby ludności (ok.
27 tys.) w województwie Koszalińskim, w województwie, na którego
terenie jest zaledwie 19 szkół ogólnokształcących z ogólną liczbą uczni
6505 (najmniej ze wszystkich województw - patrz Mały Rocznik Statystyczny 1968), na którego terenie nie ma ani jednej szkoły wyższeJ.
I właśnie w Szczecinku udało się zgromadzić aktywną grupę młodzieży,
jakiej nie powstydziłyby się miasta uniwersyteckie - Kraków, Katowice,
Faznań czy Warszawa. Jest to niewątpliwie zasługą miejscowego Oddziału PTMA, którego duszą jest p . Adam Giedrys.
Tekst dziewięciu wygłoszonych na seminarium referatów obejmuje
około stu stron maszynopisu. Pełny tekst referatów z poprzedniego seminarium został wydany w formie powielonej w postaci zeszytu formatu A4 liczącego 130 stron nakładem Oddziału PTMA w Szczecinku
i rozesłany do bibliotek Oddziałów. Projektowano opublikowanie materiałów Drugiego Seminarium w postaci wkładki do "Uranii", co okazało się jednak połączone z dużymi trudnościami technicznymi i redakcyjnymi, w związku z czym ograniczamy się do podania jedynie notatek bibliograficznych wygłoszonych referatów. Zainteresowani pełnym
tekstem mogą go uzyskać po porozumieniu się z Oddziałem PTMA
w Szczecinku.
Poszczególne referaty stanowią wybrane działy astronomii na podstawie dostępnej literatury w języku polskim.
Mikołaj

Kopernik

LESZEK TADZIK, uczeń I kl. Technikum Mechanicznego
Referat zawiera biografię Kopernika z uwypukleniem genezy i znaczenia "De Revolutionibus". Autor posłużył się następującymi dziełami:
K. Bajew "Twórcy nowej astronomii", H. Kesten "Kcpernik i jego czasy", H. Zins "W kr<~gu Mikołaja Kopernika" oraz artykułami publikowanymi w "Uranii".
Wszechświat

r

XX wieku

MARIAN ROMANIUK, uczeń X kl. Liceum Ogólnokształcącego
Autor podzielił pracę na 4 rozdziały: Koncepcje kosmologiczne od
Newtona do Einsteina , astronomia pozagalaktyczna, Wszechświat eksplodujący, tworzywo Wszechświata. "Co do powstania pierwiastków chemicznych musimy stwierdzić, że zostały one po prostu stworzone. Z pewnością znajdę wśród słuchaczy wielu nie zgadzających się z tą opinią,
ale postaram się posłużyć argumentami". Cytata ta charakteryzuje najlepiej sposób przeprowadzenia wykładu o Wszechświecie XX wieku.
Wykaz literatury zawiera: E. Rybka "Astronomia" (1967), J. Stodółkie
wicz "Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki", F. L. Basche "Proces tworzenia trwa", J. Rayski "Czas, przestrzeń, kwanty", B. L. Lawell
"Odkrywanie dalekiego Wszechświata", H. Bondi "Kosmologia", S. A.
Kapłan "Fizyka gwiazd", O. Struve i V. Zebergs "Astronomia XX wieku", M. A. Rethman "Prawa fizyki", R. M. Eisberg "Podstawy fizyki
współczesnej".
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Ewolucja gwiazd

ZYGMUNT SIUDAK, uczeń X kl. Liceum Ogólnokształcącego
"Czytam książkę o fizyce Einsteina, której wcale nie rozumiem. Nie
szkodzi. To pozwoli mi poznać co innego". Tą dowcipną cytatą, której
autorem jest Pablo Picasso, rozpoczyna się . referat opracowany na pod-stawie S. A. Kapłana "Fizyka gwiazd", W. Zonna "Ewolucja gwiazd"
i J. Stodółkiewicza "Astrofizyka ogólna".
Asocjacje gwiazd

MARIAN ZABSKI, uczeń X kl. Liceum Ogólnokształcącego
W jaki sposób powstały gwiazdy i jaka jest ich dalsza ewolucja
to główny temat (według słów autora) tej pracy. Autor korzystał z następujących źródeł: O. Struve i V. Zebers "Astronomia XX wieku'',
W. Zonn "Ewolucja gwiazd", E. Rybka "Astronomia ogólna", K. Serkawski "Powstanie i rozwój gwiazd", Z. Horsky "Człowiek poznaje
Wszechświat", F. Hoyle "Granice Astronomii", "Astronomia popularna"
{wyd. Wiedzy Powszechnej).
Materia

międzygwiazdowa

BO GUSŁA W GOŁĘBIOWSKI, uczeń II kl. Technikum Mechanicznego
"Temat jest obszerny, więc zaznaczam z góry, że to co zawarłem
w mojej pracy jest tylko częścią tego, co można o materii międzygwiaz
dowej powiedzieć. Zagadnienia z nią związane są, przynajmniej dla
mnie, zagadnieniami dość trudnymi, chyba dlatego, że wiąże się z tym
wiele hipotez kosmologicznych, często ze sobą sprzecznych". Tak rozpoczyna się referat dwunastostronicowy, ilustrowany przezroczami i rysunkami. Zawiera materiały zebrane z następujących źródeł: "Astronomia Popularna" (Wiedza Powszechna), W. Zonn "Ewolucja gwiazd",
P. W. Merill "Chemia kosmosu", J. Pagaczewski "Niebo przez lornetkę",
J. Krawiecka "Materia międzygwiazdowa", E. Rybka "Astronomia ogólna", J. Stodółkiewicz "Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki".
Promienie kosmiczne

KRZYSZTOF KUCHTA, uczeń X kl. Liceum Ogólnokształcącego
Temat "promieniowanie kosmiczne" opisał autor na jedenastu stronach maszynopisu, posługując się następującymi źródłami: B. Rosi "Promieniowanie kosmiczne", E. Zinner "Przewrót w fizycznym obrazie
świata", A. Smith "Radioastronomia", J. S. Stodółkiewicz "Astronomia
ogólna", Dobrotin "Promienie kosmiczne". A oto podtytuły rozdziałów:
Historia promieniowania kcsmicznego, Zjawiska geomagnetyczne, Skład
promieniowania kosmicznego, Wielkie pęki atmosferyczne, Pasy Van
Allena, Wpływ Słoi'lca na promieniowanie kosmiczne, Pochodzenie promieniowania kosmicznego.
Grawitacja

X kl. Liceum Ogólnokształcącego
- prawo grawitacji Einsteina - pole grawitagrawitacja i elektromagnetyzm - antygrawitacja - oto ty-
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tuły rozdziałów referatu opartego na źródłach: G. Gamow "Mezony,
grawitacja, antymateria'', E. M. Rogers "Fizyka dla dociekliwych"
(część I, rozdział I pt. Grawitacja, pole fizyczne), H. Bondi "Wszechświat nieznany" (rozdz. 9, 10, 11).

Gwiazdy i

układy

gwiezdne

ANDRZEJ KACZMAREK, uczeń IX kl. Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie.
Ośmiostronicowy referat dotyczy gwiazd naszej Galaktyki. Omówiono
podstawowe wiadomości o gwiazdach według źródeł: G. Gamow "Materia, Ziemia, Niebo", O. Struve i V. Zebergs "Astronomia XX wieku",
"Astronomia popularna" (Wiedza Powszechna).
Radioastronomia

ROMUALD GAJEWSKI, uczeń X kl. Liceum Ogólnokształcącego
Referat liczy 13 stron maszynopisu i zawiera opis przyrządów stosowanych w radioastronomii, wyniki badań prowadzonych w ramach
naszego systemu planetarnego, Galaktyki i poza nią. Referat poprzedza
wstęp historyczny. źródła: E. Rybka "Astronomia ogólna". F. G. Smyth
"Radioastronomia", J. S. Stodółkiewicz "Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki", O. Struve i V. Zebergs "Astronomia XX wieku",
B. J. Lowell "Odkrywanie dalekiego Wszechświata", "Astronomia popularna" Wiedza Powszechna.
Tak - po krótce - przedstawić można dorobek Oddziału PTMA
w Szczecinku w zakresie pracy wśród młodzieży szkolnej . Warto jeszcze
dodać, że wszyscy autorzy referatów zamierzają studiować astronomię
po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.
LUDWIK
Toruńskie

Obserwatorium Astronomiczne

ZAJDLER

Planetarium

Czytelnicy Uranii pamiętają, że w Katedrze Budowy Podstaw Miast
i Osiedli Folitechniki Warszawskiej kierowanej przez doc. KARŁOWI
CZA, na zlecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu, zostały wykonane trzy projekty koncepcyjne Publicznego (Ludowego) Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium dla Torunia. Projektanci
ofiarowali te projekty w darze dla miasta na rocznicę kopernikańską
(wartość tego czynu społecznego ponad 100 tys. złotych). Władze miejskie wybrały do dalszego opracowania omówiony już w Uranii (nr 3
z r. 1968) projekt mgr inż. Marka ROŻAŃSKIEGO. Dla przeprowadzenia dalszych studiów projektu oraz dla pokazania społeczeństwu co to
ma być za obiekt, Wydz. Oświaty MRN w Toruniu zamówił makietę
LOAiP w g tego projektu. W dniu 25 listopada ub. r. w sali kinowej
ratusza staromiejskiego w Toruniu odbył się wieczór poświęcony temu
projektowi. Mgr Henryk CHRUPAŁA, starszy lektor Planetarium Ślą
skiego omówił rolę i funkcję planetarium i popularnego obserwatorium
oraz jego znaczenie dla spraw szerzenia naukowego poglądu na świat.
W zastępstwie niemogącego przybyć na to spotkanie projektanta, projekt toruński, na podstawie makiety oraz zdjęć i rysunków autora omówił dr Andrzej Woszczyk. Zebrani obejrzeli również film o Planetarium śląskim, Bardzo szkoda, że Władze Oświatowe i Miejskie uchyliły
się od uczes'nictwa w tym zebraniu i wypowiedzenia się na temat
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perspektyw realizacji tego obiektu. Mamy nadzieję, że ich dotychczasowa
-.życzliwość i szczere zaangażowanie w tej sprawie nie ustanie i na rocznicę Kopernikańską Toruń będzie mógł się szczycić pięknym PUBLICZNYM OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM I PLANETARIUM.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
t>pracował

W tym

G. Sitarski

MARZEC 1969 R.

M er k u r y wschodzi na krótko przed Słońcem
że praktycznie jest niewidoczny. Natomiast
W e n u s na początku marca osiąga maksimum swego blasku i błyszczy
nad zachodnim horyzontem jako Gwiazda Wieczorna -4.3 wielkości.
Wenus zbliża się teraz do Ziemi, ale zdąża do swego dolnego złączenia
ze Słońcem, w zwiążku z czym zachodzi coraz wcześniej i widoczna jest
w marcu po zachodzie Słońca coraz niżej nad horyzontem.
M ar s widoczny jest po północy nisko nad południowym horyzontem
na granicy gwiazdozbiorów Wężownika i Skorpiona (Niedźwiadka).
Mars także zbliża się teraz do Ziemi i jasność jego stale wzrasta zmieniając się w ciągu miesiąca od +0.5 do -0.1 wielkości gwiazdowej.
Mars przebywa obecnie na niebie w pobliżu Antaresa, czerwonej gwiazdy
w gwiazdozbiorze Skorpiona, wobec czego gołym okiem można łatwo
planetę z gwiazdą pomylić (Mars też jest czerwony!). Aby uchronić się
od pomyłki, zapamiętajmy: z dwóch czerwonych gwiazd widocznych
rankiem nad południowym horyzontem, Mars świeci wyżej i jaśniej.
J o w i s z widoczny jest przez całą noc jako jasna gwiazda -2 wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Za pomocą lunety lub dobrej lornetki
możemy obserwować ciekawe zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza. W gwiazdozbiorze Panny przebywa także
Uran i odnajdziemy go w odległości około dwóch średnic tarczy Księ
życa na południe od Jowisza, jako gwiazdkę około szóstej wielkości.
S a t u r n zachodzi coraz wcześniej i coraz trudniej odnaleźć go nisko
nad zachodnim horyzontem jako gwiazdę około + 0.6 wielkości. N e pt u n widoczny jest już pod koniec miesiąca nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi, jako gwiazdka około ósmej wielkości (musimy go więc poszukiwać przez lunetę). P l u t o n widoczny jest przez całą noc w Warkoczu Bereniki, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy (około
15 wielkości gwiazdowej!) i obserwowany bywa zwykle na drodze fotograficznej.
Przez większe lunety możemy też obserwować dwie planetoidy około
10-tej wielkości gwiazdowej: P a 11 a s widoczną nad ranem na granicy
gwiazdozbiorów Herkulesa oraz M e t i s widoczną prawie całą noc na
granicy gwiazdozbiorów Lwa i Raka.
W marcu zdarzy się też ob1·ączkowe zaćmienie Słońca, w Polsce niewidoczne. Przypomnijmy, że obrączkowe zaćmienie Słońca przypada
wówczas, kiedy Słońce, Księżyc i Ziemia znajdą się na linii prostej
w takich wzajemnych odległościach, że średnica tarczy Księżyca widzianego z Ziemi jest nieco mniejsza od średnicy tarczy Słońca; wówczas
nawet w czasie centralnej fazy zaćmienia tarcza Księżyca nie zasłania
całkowicie Słońca, lecz pozostawia obrączkę jasno świecącego brzegu.
Tegoroczne zaćmienie należy do serii rozpoczętej w 1103 r. i zdarza się
w węźle wstępującym orbity Księżyca. 0dpowiednie zaćmienie z tej
miesiącu

.i ginie w jego blasku tak,
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serii przypadające w 1987 r. (zaćmienia w jednej serii powtarzają się
co 18 lat) będzie już przez kilka sekund widoczne jako całkowite.
ld6h Neptun nieruchomy w rektascensji.
l / 2d Nad ranem obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na
tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawia się na tarczy planety o 2h29m,
a księżyc l rozpoczyna przejście o 2h58m; cień kończy przejście o 4h44m,
a księżyc o 5h1Qm,
2/ 3d Księżyc l Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety i o 23h37m
tuż przy brzegu tarczy znika nagle w cieniu planety (początek zaćmie
nia), by o 2hl7m ukazać się spoza przeciwległego brzegu tarczy (koniec
zakrycia).
3dllh Wenus osiąga maksimum swej jasności w tym okresie widoczności i świeci jak gwiazda -4.3 wielkości.
3/ 4d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Foczątek
przejścia cienia o 20h58m, a księżyca o 2lh24m; koniec wędrówki cienia
o 23hl2m, a księżyca o 23h37m. Nad ranem obserwujemy przebieg zaćmienia 4 księżyca Jowisza. Księżyc ten pogrąży się w cieniu planety
i zniknie nagle o 4hQm w odległości równej prawie promieniowi tarczy
od jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą), przejdzie tylko
przez skrawek stożka cienia rzucanego przez Jowisza i pojawi się znowu
nagle o 4h46m, niewiele zmieniając swoje poprzednie położenie.
4 5d Nad ranem obserwujemy początek przejścia 2 księżyca i jego
cienia na tle tarczy Jowisza. Cień pojawia się na tarczy planety o 3h53m,
a sam księżyc rozpoczyna przejście o 4h43m.
5d Księżyc znajdzie się w złączeniu kolejno z dwiema planetami: o 18h
z Uranem i o 2011 z Jowiszem. Wieczorem odnajdziemy łatwo Księżyc
i Jowisza nad wschodnim horyzontem, Urana dostrzeżemy przez lornetkę
w połowie odległości pomiędzy Księżycem i Jowiszem.
5, 6d Tym razem 3 księżyc i jego cień przechodzą na tle tarczy J owisza. Cień rozpoczyna przejście o Oh40m, a sam księżyc o 21121m; cień
kończy wędrówkę o 3h43m, a księżyc 3 o 5115m.
6 7d Księżyc 2 Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety, ale nie
docierając do ·niej znika nagle w cieniu planety o 23hlm (początek zać
mienia); ukaże się z drugiej strony tarczy o 21123m (koniec zakrycia).
7d6h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Fanny), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Fanny. Zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w obydwu Amerykach i w Fałudnio
wej Afryce.
8/9d Nad ranem obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego
cienia na tle tarczy Jowisza. Cień rozpoczyna swą wędrówkę o 4h23m,
a księżyc l o 41142m.
9d22h Złączenie Neptuna z Księżycem.
9110d Fo północy obserwujemy początek zaćmienia (o lh3lm) i koniec
zakrycia (o 4hlm) l księżyca Jowisza.
lOd Księżyc znajdzie się o 9h w złączeniu z Marsem, a o 14h w bliskim złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka); na południowym Facyfiku i w Fał.
Ameryce widoczne będzie zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca.
10 / Ud Księżyc l i jego cień znowu przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Cień pojawia się na tarczy planety o 221152m, a księżyc rozpoczyna przejście o 23h8m; cień kończy przejście" o lh6m, a księżyc o lh2lm.
lld Wieczorem nie widać w pobliżu Jowisza jego l księżyca: ukryty
on jest za tarczą planety i ukaże się spoza jej prawego brzegu (w lunecie odwracającej) o 22h27m.
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Księżyc 2 Jowisza przechodzi za tarczą planety.. O lh36m księ
ten zniknie nagle w cieniu planety tuż przy brzegu jej tarczy, a pojawi się spoza przeciwległego brzegu tarczy dopiero o 4h3Sm.
14dl4h Pluton w przeciwstawieniu ze Słońcem.
15d Wieczorem 2 księżyc Jowisza przechodzi na tle tarczy planety
i jest niewidoczny, natomiast widoczny jest na niej jego cień. Cień koń
czy przejście o 22h25m, a sam księży-c ukazuje się o 22h41m. O 24h Jowisz znajdzie się w złączeniu z Uranem w odległości nieco mniejszej
niż dwie średnice tarczy Księżyca; Urana odnajdziemy przez lornetkę
na południe od Jowisza.
16dl7h Bliskie złączenie Merkurego z Księżycem; zakrycie planety
przez tarczę Księżyca będzie widoczne w Poł. Ameryce i w Zach. Afryce.
16/ 17d Wieczorem 3 księżyc Jowisza ukryty jest za tarczą planety
i pojawi się spoza niej o 2lh55m. Nad ranem l księżyc Jowisza zbliża
się do brzegu tarczy i prawie tuż przy niej zniknie nagle w cieniu planety o 3h25m.
17d8h Wenus nieruchoma w rektascensji. O 22h złączenie Marsa z Antaresem.
17/ lSd Na tle tarczy Jowisza przechodzi jego księżyc l wraz ze swym
cieniem. Cień pojawia się na tarczy o Qh46m, a sam księżyc rozpoczyna
przejście o Qh52m; cień opuszcza tarczę planety o 2h59m, a księżyc kanczy przejście o 3h4m.
18d Obrączkowe zaćmienie Słońca, niewidoczne w Polsce. Pas zaćmienia obrączkowego ciągnie się od południowej części Oceanu Indyjskiego, poprzez Wschodnie Indie. do Pacyfiku. Jako częściowe zaćmie
nie to widoczne będzie u południowo wschodnich wybrzeży Afryki, na
Oceanie Indyjskim, na Antarktydzie, w południowo-wschodniej Azji,
w Australii i w zachodniej części Oceanu Spokojnego.
18/19d O 21h53m księżyc l Jowisza znika nagle w cieniu planety
tuz przy brzegu jej tarczy, a po przejściu za tarczą ukazuje się znowu

13/14d

życ

o Qhllm.
19d Wieczorem na tle tarczy Jowisza

przechodzą księżyc l i jego cień.
Obserwujemy koniec przejścia: cienia o 21h28m i księżyca o 21h3Qm.
20d O 7h Księżyc znajdzie się w niewidocznym złączeniu z Wenus,
a o llh z Saturnem.
20d2QhSm Słońce wstępuje w znak Barana; zarówno jego długość
i szerokość ekliptyczna, jak też rektascensja i deklinacja wynoszą wówczas 0°. Rozpoczyna się wiosna astronomiczna na pólkuli północnej.
2ld24h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem.
22d2Qh Uran w przeciwstawieniu ze Słońcem.
22 / 23d Księżyc 2 wraz ze swym cieniem przechodzi na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpoczyna przejście o 22h19m, a w minutę później na
tarczy planety pojawia się jego cień; księżyc kończy przejście o Qh55m,
a jego cień o lhQm. Zwróćmy uwagę na zmianę kolejności w przebiegu
zjawiska - najpierw księżyc, potem cień - po opozycji Jowisza.
23 /24d Obserwujemy początek zakrycia (o 22h25m) i koniec zaćmie
nia (o lh3lm) 3 księżyca Jowisza. I tu zauważmy odwrócenie kolejności
zjawisk po opozycji Jowisza (teraz najpierw zakrycie, potem zaćmienie).
24/ 25d Nad ranem księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Foczątek przejścia księżyca o 2h36m, a jego cienia o 2h4Qm; koniec przejścia księżyca o 4h4Sm, a cienia o 4h53m.
25/ 26d Księżyc l Jowisza kryje się za brzegiem tarczy planety
o 23h42m, a poiAwia się nagle z cienia planety blisko przeciwległego
brzegu tarczy o 2hlm.
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26 27d Znowu księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Foczątek przejścia księżyca nastąpi o 2lhlm, a jego cienia o 2lh8m;
koniec przejścia księżyca obserwujemy o 23h14m, a jego cienia o 23h22m.
27dl0h22m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1546 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
29 /30d Tym razem księżyc 2 i jego cień wędrują po tarczy Jowisza.
Księżyc 2 rozpoczyna przejście o Oh33m, a iego cień o Oh55m; księżyc
kończy przejście o 3hlOm, a jego cień o 3h36m.
30/3ld O lh4lm obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza
przez tarczę planety.
3ld Wieczorem nie widzimy w pobliżu Jowisza jego 2 księżyca. Księ
życ ten ukryty jest najpierw za tarczą, a potem w cieniu planety i pojawi się nagle o 22h44m blisko prawego brzegu tarczy (patrząc przez
lunetę odwracającą).

Minima Algola (beta Perseusza): marzec 2dOh20m, 4d2lh5m, 7dl8hOm,
19d5hOm, 22d2h5m, 24d22h55m, 27d19h40m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
pejskim.
Odległości

w czasie

są

środkowo-euro

bliskich planet

D at a

1969
II 20
III 2
12
22
IV l

l
l___o_d_Z__ie_m___
i __o_d__

Wenus

__o_d__S-ło-n-'c_a__

l

j.

a. mln km

0.718
0.718
0.719
0.720
0.721

j.

107.5
107.5
107.5
107.6
107.8

M

ar s

S-ło_ń_c_a--~1

a. mlnkm

0.512
0.442
0.378
0.326
0.292

76.6
66.2
56 6
48.7
43.6

a. mlnkm

j.

1.618
1.609
1.599
1.588
1.576

242.1
240.7
239.1
237.5
235.8

__o_d__
Z-ie_m
___
i
j.

a. mlnkm

1.220
1.120
1.021
0.926
0.836

182.5
167.5
152.8
138.5
125.0

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13 h czasu środk.-europ.)

Data
1969

l

o

III l

P

-

21.68
22.17
22.63
23.06
23.48
23.86
34.22
24.55

3
5
7
9
11
13
15

-

-

kąt

tarczy;

D0, L0

Data

p

-

p

1969
o
-7.22
-7.24
-7.25
-7.25
-7.24
-7.22
-7.19
-7.15

o
341.24
314.90
288.55
262.20
235.84
209.49
183.13
156.77

odchylenia osi obrotu
heliografiezna

szerokość

III 17
19
:!l
23
25
27
29
31

Słońca

1

o
-24.85
-25.12
-25.38
-25.60
-25.78
-25.95
-26.09
-26.20

mierzony od

długość środka

o
-7.10
-7.1.6
-6.99
-6.92
-6.84
-6.75
-6.66
-6.56

północnego

tarczy.

o
130.41
104.:>5
77.68
51.31
24.94
358.56
332.18
305.80
wierzchołka
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PLANETY I PLANETOIDY

MARZEC 1969 R

Data
1969

l

czasu

lh

środk.-europ.

l

a

2
12
22

IV

l

wsch.

-17.2
-13.6
- 8.0
- 0.5

2112
22 08
23 08
o 14

5 43
5 38
5 28
5 14

Niewidoczny; wschodzi

tuż

czasu

lh

zach.

WENUS
hm
o

hm

hm

114
l 27
l 27
l 13

przed

Warszawa

l wsch. l

a

l

a

14 34
15 11
16 02
17 08

Slońcem.

l

środk.-europ.

l zach.

MERKURY
hm
o

hm

III

l
l

ll

Warszawa

+ 13.0
+15.9
+17.2
+16.3

7
6
5
4

hm

21
21
20
19

02
18
31
42

17
08
37
38

Widoczna nad zachodnim horyzontern jako Gwiazda Wieczorna -4.3
wielkości.

JOWISZ

MARS

III

2
12

IV

22
l

16 Ol
16 18
16 34
16 46

o 47
o 31
o 13

-19.5
-20.4
-21.1
-21.7

9 09
8 40
8 12
7 40

234!1

Widoczny po pólnocy na granicy
gwiazdozbiorów Wężownika i Skorpiona (około +0.3 wielk. gwiazd.).

-0.0
+ 0.5
+ LO
+ 1.5

12 16
12 11
12 07
12 02

2

22

IV 11

l 28
l 36

l

146
Można

+6.7
+7.6
+8.5

l

l

h

III

4
24
IV 13

m

15 47.5
15 46.9
15 45.6

ll

l

20 57
19 52
18 47

NEPTUN
o

h m

-18 12'
-18 09
-18 04

4 36
3 17
l 57

PLANETOIDA 2 FALLAS

18 06.0
1815.9
18 24.4
18 31.2
18 36.3

+ 8 42
+1012
+ 11 50
+ 13 35
+ 15 24

12 12
12 09
12 05

711
6 42
611
5 38
5 04

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna
nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Herkulesa i Wężownika.

l

-0.4 119 09
-0.1
17 45
+02
1621

l

7 07
5 47
4 25

Widoczny przez całą noc w gwiazdozbiorze Panny (około 6 wielk.
gwiazd.).

l wpołudniku

Pod koniec miesiąca widoczny już
nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi
(7.7 wielk. gwiazd.).

11 28
III 10
20
30
IY 19

13
30
50
07

URAN

7 21
6 06
5 51

go jeszcze odnaleźć wieczorem nisko nad zachodnim horyzontem (+0.8 wielk. gwiazd.).

"'

7
6
5
4

Widoczny przez całą noc w _gwia zdozbiorze Panny (około -2 wielk.
gwiazd.).

SATURN

III

19 11
18 24
17 as
16 55

a

h

m

'
12 03 21
12 Ol 25
11 59 31

l

a

PLUTON
o

+17 0(1
+1718.1
+1727.8

l wpołudniku
h

m

o 54

23 29
22 09

Widoczny calą noc w Warkoczu
Bereniki; dostępny tylko przez
wielkie teleskopy (okota 15 wielk.
gwiazd.).
PLANETOIDA 9 METIS

9 36.7
9 29.2
924.6
9 23.2
9 25.0

+2412
+24 27
+2421
+23 57
+23 17

22 39
21 51
2108
20 23
19 46

Okota 10 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Raka.

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

· ~ -"--

--~---

--------~----------------
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-----------
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SŁOŃCE

MARZEC 1969 R.
1h czasu

Data

r. czasu
II 20
III 2
12
22
IV l

Szczecin

środk.-europ.

1

l

"

l

~

Poznań

Wrocław

Kraków

Gdańsk

Warszawa l Rzeszów l

l

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

m hm
o
-13.9 22 13 -11.1
-12.4 22 51 - 7.4
-10.0 23 28 - 3.5
- 7.1 o 04 + 0.4
- 4.1 o 41 -!- 4.4

hm
711
6 48
6 25
6 Ol
5 37

hm
17 22
17 41
18 00
18 19
18 36

hm hm
6 59 17 14
63'1 17 :l2
6 14 17 51
5 51 18 08
5 28 18 25

hm
6 56
6 36
6 14
5 51
5 29

hm
17 16
17 34
17 51
18 08
18 24

hm
6 56
6 33
6 08
5 44
5 19

hm
17 03
17 23
17 43
18 02
18 21

hm
6 42
6 22
6 Ol
5 39
5 18

hm
17 06
17 23
17 40
17 56
18 11

hm
6 42
6 21
5 58
5 25
5 12

hm
16 59
17 17
17 35
17 52
18 09

hm
6 34
6 14
6 53
5 31
5 lO

hm
16 58
1715
17 32
17 48
18 03

1h czasu
Data
1969 lśrodk · -eu rop. l Warszawa

III l
2
3
4
5

6
7
8
9
lO

hm
8 25
9 16
lO 04
lO 51
1138
12 24
13 12
14 03
14 57
15 55

l

hm
6 35
613
5 50
5 26
5 02

Fazy

KSIĘZYC

"

Białystok

l

~

1h czasu

Data~·sro dk .-europ. l Warszawa

1969--- - wsch. l zach.
" l !
wsch. l zach.

l

1h czasu

hm hm
hm
hm
o
hm
5 49 11111 16 57 -27.8 2 16 8 42 11121 2 03
22 2 52
6 06 12 18 Ol -28.7 3 27 9 41
6 21 13 19 05 -27.7 4 18 11 00 23 3 42
6 31 14 20 08 -25.0 4 51 12 29 24 4 34
6 41 15 2106 -20.6 5 13 14 00 25 5 28
6 51 16 22 Ol -15.2 5 30 15 29 26 6 22
-9.6215~
7 03 17 22 52 - 9.1 5 42 16 55 27 7 15"
-15.6 23 20 7 15 18 23 41 - 2.6 5 52 18 17 28 8 07
-20.9
29 8 58
7 35 19 o 29 + 3.9 6 02 19 36
-25.1 o 49 8 00 20 116 -!-10.0 6 13 20 57 30 9 47
31 lO 34
o

+23.8
+ 19.8
+14.9
+ 9.2
+ 3.1
- 3.3

a

1

o

h m

13 47
15 07
16 26
17 44
19 05
20 26

-!-15.6
-!-20.5
-!-24.3
-!-27.0
-!-28.5
-!-28.6
-!-27.4
-!-25.0
-!-21.4
+ 16.8
11.4

+

Księżyca

d

warszawa

~:6t:lśrodk.-europ.~--~~--"

hm
16 48
17 06
17 25
17 44
18 Ol

wsch. zach.
hm
6 26 22 16
6 40 23 35
7 03
7 31
o 48
8 12 l 53
9 05 5 46
3 23
lO 12
11 39 3 51
12 44 411
14 02 4 27
h m

l!) 23

6 39

Pierwsza kwadra

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

Odległość

6
4 6
11 9
18 6
26 2
2 20

Srednica
tarczy

Księżyca

I

od Ziemi
d

h

24

h

Najmn. III 13d3h
NlljW, III 25 19

32'8

29,!)
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, · ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
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SPIS TRESCI
Stanisław

R.

Okołoksiężycowy

Bn:ostkiewicz lot statku kosmicz-

nego "Apollo-8".
Wojciech Krzemiński - Projekt
budowy Centralnego Obserwatorium
Astronomicznego.
Kronika: Program badań astronomicznych załogi "Apollo-8" - Modelowanie ukształtowania powierzchni
Księżyca 1.a pomocą maszyny cyfrowej - Dwa zdjęcia tej samej okolicy Księżyca - Niebezpieczeństwo
meteorytów w pobliżu Księżyca Masa Plutona - Radarowe obserwacje Ikara - Supernowa w M 83.
Kronika PTMA: Uchwała Ogólnopolskiiego Komitetu Frontu Jedności
Narodu o obchodach 500 rocznicy
urodzin M. Kopernika - Dwugłos
o "Operacji 1001 - Frombork" Projekt Ludowego Obserwatorium
Astronomicznego w Ostrowcu.
To i owo.
Kalendarzyk astronomiczny.

Gdy Czytelnicy dostaną do
niniejszy numer Uranii
znane już pewnie będą informacje o przebiegu kolejnego
eksperymentu
księżycowego
programu Apollo. Na 28 lutego zapowiedziany jest bowiem
start
statku
kosmicznego
Apollo-9. A tymczasem relacjonujemy
okołoksiężycowy
lot Apollo-8 przepraszając za
opóżnienie, które spowodowane jest niemal dwumiesięcz
nym cyklem produkcyjnym
naszego pisma.
Względy techniczne nie pozwalają także na reprodukowanie w kolorach pięknych
zdjęć przywiezionych z pierwszej
wyprawy
człowieka
w pobliże Księżyca. Informujemy więc, że spośród barw
Ziemi na zdjęciu zamieszcwnym na pierwszej stronie
okładki wyróżniają się kolory
niebieskie, zaś - znana już
z doniesień kosmonautów szarość powierzchni Księżyca
dominuje wśród słabych odcieni zieleni i brązu.

rąk

ZARZĄD

GŁOWNY
PTMA,
Kraków, Solskiego 30/8, tel.
538-92, konto PKO I OM w Krakowie Nr 4-9-5227. Biuro czynne od 7 do 15, w soboty do 13.
Prowadzimy sprzedaż
i w y s y ł k ę: A. Słowik, M. Mazur - OBROTOWA MAP A NIEBA, PTMA 1965, 25 zł, z wysył
ką 30 zł (dla członków 5 zł zniż
ki); M. Mazur - ATLAS NIEBA, PZWS 1963, 10 zł, z wysył
ką 20 zł.

Pierwsza strona okładki: Wschód Ziemi na Księżycu podczas pierwszego oblotu
statku kosmicznego .,Apollo-S" w dniu 24 grudnia 196S r. Na Ziemi terminator
zachodzącego Słońca przecina kontynent Afryk!.
Druga strona okładki: Zdjęcie okolicy krateru Goclenius (na pierwszym planie)
z wysokości 110 km nad powierzchnią Księżyca w dniu 24 grudnia 196S r. Powyżej kratery Maghelaens, Maghelaens A oraz Colombo.
Czwarta strona okładki: Mare Tranquillitatis (Morze Spokoju) - jedno z planowanych miejsc lądowania statku załogowego - na zdjęciu dokonanym przez
astronautów statku .,Apollo-S".
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Dqbrowa Górnicza

LOT STATKU KOSMICZNEGO

APOLL0-8
Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że w poznaniu
tajemnic Księżyca osiągnięto granicę, o przekroczeniu której
nie powinno się nawet marzyć. Rozmiarów teleskopów nie moż
na bowiem zwiększać w •nieskończoność, bo im większa jest
średnica obiektywu, tym większy wpływ na obserwacje astronornieme ma ruch turbulentny atmosfery ziemskiej, nie pozwalający stosować maksymalnych powiększeń. Wtedy właśnie nieoczekiwanie nadeszła pomoc ze strony techniki; udoskonalono
silniki rakietowe, wynaleziono aparaturę telewizyjną do przenoszenia obrazów na wielkie odległości i ulepszono maszyny
matematyczne.
Dzięki tym wynalazkom można było wysłać w kierunku Księ·
życa sondy kosmiczne z automatycznymi kamerami fotograficznymi, które sfotografowały jego powierzchnię z niewielkiej
odległości, a uzyskane obrazy przekazały na Ziemię drogą radiową. Otrzymane w ten sposób rojęcia zawierają bardzo delikatne szczegóły, co umożliwiło dokonanie szeregu interesują
cych odkryć. Zresztą przy pomocy sond kosmicznych nie tylko
sfotografowano powierzchnię Księżyca, ale dokonano również
innych badań, pozwalających wyciągnąć wnioski o warunkach
fizycznych na nim panujących i o składzie chemicznym jego
skorupy.
Nadszedł jednaik czas, kiedy człowiek sam wyruszył w kierunku Księżyca i z bliska przyjrzał się jego powierzchni. Dokonali tego amerykańscy astronauci, którzy na statku kosmicznym Apollo-8 zbliżyli się do księżycowego globu, okrążyli go
w niewielkiej odległości 10 razy i następnie szczęśliwie pow ócili na Ziemię. Jego załogę stanowili: pułkownik lotnictwa
Frank B o r m a •n (40 lat), kapitan marynarki James A. L ov e 11 (40 lat) i major lotnictwa William A. A n d er s (35 lat).
Dowódcą statku był Borman, a nawigatorem Lovell (w r. 1965
odbyli oni rekordowy lot satelitarny w kabinie Gemini-7, przebywając w Kosmosie aż 13 dni 8 godzin i 35 minut).
Statek kosmiczny Apollo ma 26,8 m długości i składa się z następujących części: l rakieta ratunkowa (urządzenie powyż
Sile zostaje odłączone po wejściu statku na orbitE' okołoziem
ską), 2 kabina pilotów, 3 - zespół napędowy i 4 - zespół
wyprawowy (Apollo-8 nie był wyposażony w ten pojazd, po-

URANIA

3/1969

67

nieważ program lotu nie przewidywał lądowania na Księżycu).
Sama kabina pilotów ma kształt ściętego stożka o wysokości
3,6 m, średnicy podstawy 3,9 m i masie 5626 kg. Można w 'niej
dowolnie regulować temperaturę, a powietrze odświeżają specjalne filtry cherrliczne. Przed udaniem się na spoczynek astro~
nauci usuwają siedzenia i śpią na hamakach zawieszonych nad
podłogą kabiny.*)
Start do historycznego lotu w kierunku Księżyca nastąpił
21 grudnia 1968 r. z wyrzutni na Przylądku Kennedy'ego. O godzinie 13 minut 51 (wszystkie momenty w artykule podane są
w czasie środkowo-ell'ropejskim) uruchomiono silniki rakiety
Saturn-V, która w 'pierwszym etapie umieściła statek Apollo-8
na orbicie dkołoziemskiej, a następnie wprowadziła go na ty;ajektorię ku Księżycowi. Ta potężna rakieta składa się z 3 stopni,
mających wraz ze statkiem Apollo aż 110 m wysokości. Pierwszy i drugi stopień rakiety mają po 10 m średnicy i po 5 silników. Natomiast średnica trzeciego stopnia wynosi 6,5 m i ma
on tylko jeden silnik. W zbiorniikach rakiety mieści się 2835 ton
paliwa, a łączna moc jej silników równa jest w przybliżeniu
mocy 180 milionów koni mechanicznych.**)
Silniki pierwszego stopnia rakiety Saturn-V pracowały zaledwie ok. 2,5 minuty i wyniosły statek wraz z dwoma stopniami rakiety nośnej na wysokość ok. 60 km, nadając mu prędkość
ok. 9500 'km/godz. Silniki drugiego stopnia pracowały przez
ok. 6 minut i nadały statkowi prędkość ok. 22 000 km/godz.
Wreszcie silnik trzeciego stopnia pracował przez ok. 2,5 minuty, nadając statkowi prędkość CJik. 27 800 km/godz. W ten sposób statek Apollo-8 wraz z trzecim stopniem rakiety nośnej
wszedł na orbitę okołoziemską, której perigeum wynosiło
183 km, a apogeum 191 km. Flaszczyzna tej orbity była nachylona do płaszczyzny równika ziemskiego pod kątem 32,5 o. Po
orbicie okołoziemskiej statek dokonał dwóch okrążeń, w czasie
których skontrolowano działanie urządzeń pokładowych.
Po dwóch okrążeniach Ziemi ośrodek kontroli lotu w Houston {Teksas) wydał zezwolenie na wejście statku Apollo-8 na
trajektorię ku Księżycowi i o godzinie 16 minut 41 ponownie
uruchomiono silnik trzeciego stopnia rakiety nośnej. Tym razem silnik pracował ok. 5 minut, nadając statkowi prędkość
ok. 38 940 km/godz. (prędkość uciec:oki z Ziemi wynosi 40 284
km/godz.). Po wykonaniu tego manewru trzeci stopień rakiety
*)

Patrz

zdjęcia

w nr l "Uranii" z 1969 roku na trzeciej stronie

okładki.

"*) Porównaj notatkę "Dane techniczne rakiety Saturn-5" w Kronice

"Uranii" w nr l z 1969 roku, str. 20.
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nośnej został odłączony, a statek A~ pollo-S wyruszył w niebezpieczną podróż ku Księżycowi. Po przeprowadzeniu korekty
lotu statek wszedł nu tzw. "bezpieczną trajektorię", będącą
właściwie bardzo wydłużoną eliptyczną orbitą okołoziemską
z apogeum znajdującym się poza orbitą Księżyca. W ten sposób
uzyskano pewność, że nawet w przypadku awarii głównego silnika napędowego statek po okrążeniu globu księżycowego powinien wrócić na Ziemię.
Księżyc w chwili startu rakiety Saturn-V był oddalony od
Ziemi o ok. 370 tys. km, lecz statek Apollo-S musiał pokonać
znacznie dłuższą trasę, ponieważ tor jego lotu miał kształt łuku.
W miarę oddalania się statku od naszej planety jego prędkość
nieustannie malała, aby w dniu 23 grudnia o godzinie 21 minut 29 wynosić już tylko 3540 km/godz. Jednak wkrótce statek
znalazł się w strefie przyciągania Księżyca wobec czego jego
prędkość zaczęła wzrastać, osiągając u celu podróży ok. 9330

km/godz.
Po wejściu na trajektorię ku Księżycowi astronauci zrzucili
z siebie ciężkie i niewygodne skafandry kosmiczne, zamieniając
je na lekkie kombinezony. Skafander kosmiczny waży aż 26 kg,
składa się bowiem z 21 warstw spajanych jedna na drugiej (odpowiednie tworzywa sztuczne i aluminium). Jego zadaniem jest
chronić astronautę przed nadmierną lub zbyt niską temperaturą, przede wszystkim zaś przed bardzo sZkodliwym dla zdrowia
krótkofalowym i korpuskularnym promieniowaniem Słońca.
Sikafander posiada skomplikowane urządzenia klimatyzacyjne,
doprowadzające tlen i usuwające zużyte powietrze oraz pot.
W dniu 24 grudnia o godzinie 10 minut 48, a więc po 66 godzinach lotu, statek Apollo-S znalazł się w pobliżu Księżyca.
Pod wpływem jego sił grawitacyjnych tor l~otu został odpowiednia zakrzywiony i o godzinie 10 minut 59 statek znikł za zachodnim brregiem widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, aby po
20 minutach pojawić się zza wschodniego brzegu. Przedtem jednak statek wstał obrócony silnikiem rakietowym w kieTunku
lotu i przez jego uruchomienie zmniejszono prędkość z ok.
9330 km/godz. do ok 59SO km/godz. W wyniku tego manewru
statek wszedł na eliptyczną orbitę okołoksiężycową, której periselenium wynosiło 112 km, a aposelenium 312 km. Kąt nachylenia płaszczyzny tej orbity do płaszczyzny równika księży
cowego był równy 12°.
Był to jeden z krytycznych momentów, ponieważ w czasie
wykonywania manewru statek znajdował się za Księżycem
i łączność z ośrodkiem kontroli lotu na Ziemi została przerwa-

3/1969

URANIA

69

na. A zatem o wejściu na orbitę okołoksiężycową zadecydował
dorwódca wyprawy Borman po upewnieniu się, że wszystkie
urządzenia pokładowe działają sprawnie.
Po dwóch okrążeniach Księżyca na orbicie eliptycznej ponownie uruchomiono silnik napędowy statku Apollo-S i wprowadzono go na kołową orbitę okołoksiężycową, której periselenium
wynosiło 108 km, a aposelenium 118 km. Po orbicie okołoksię
życowej statek poruszał się ok. 20 godz., dokonując 10 okrążeń
globu księżycowego. W tym czasie astronauci wykonywali przewidziane w programie lotu pomiary oraz fotografarwali powierzchnię Księżyca. W ten sposób człowiek po raz pierwszy
w dziejach świata mógł oglądać z bliska inne ciało niebieskie.
Załoga statku "Apollo-8" podczas lotu okołoksiężycowego
wykonała lliczne Zidjęcia IPOIWierzchni Księżyca i Ziemi, któ["e
są jeszcze piękniejsze od zdjęć otrzymanych przy pomocy sond
automatycznych z serii "Lunar Orbiter". Astronauci mieli do
dyspozycji dwie kamery fotograficzme z następującymi obiektywami: szerokokątny ·O średnicy 70 mm i ogniskorwej 80 mm
oraz teleobiektyw o średnicy 70 mm i ogniskowej 250 mm.
Zdjęcia robione były nie tylko na filmie czarno-białym, ale
także na filmie barw:nym.
W dniu 24 grudnia wi~k Księżyca wynosił mniej więcej
5 dni (nów WY'padł 19 grudnia o godzrlnie 19). Astronauci mogli więc fotografować utwory leżące we wschodniej części widocznej z Ziemi półkuli Księżyca i w zachodniej części półkuli
niewidoczmej. Tuż po wejściu statku "Apollo-8'' na orbitę okołoksiężycową przez Słońce oświetlony był obszar leżący mię
dzy 34° dług. wsch. a 146° dług. zach. Jednak statek "Apollo-8" na orbicie okołoksiężycowej krążył przez 20 godzin,
a w tym czasie terminator przesunął się ze wschodu na zachód
o około 10°. Skutkiem czego przed opuszczeniem przez statek
"Apollo-8'' orbity okołoksiężycowej promieniami słonecznymi
oświetlony był obszar leżący między 24 o dług. wsch. a 156 o
dług. zach.
Oczywiście astronauci mogli również widzieć większe i jaś
niejsze utwory położone na ciemnej w tym czasie pó~kuli Księ
życa, gdyż była ona oświetlona światłem odbitym od Ziemi
(tzw. "światło popielate"). W dniu tym planeta nasza dla Księ
życa znajdowała się mniej więcej w fazie 5 dni po "pełni"
i dlatego światło odbite od niej 'było dość intensywne.
Lot statku "Apollo-8'' dokoła Księżyca odbywał się w pła
S7 czyźnie równika i dlatego z orbity okołoksiężycowej
nie
m ożn a było sfotogr a fow a ć okolic podbiegunowych, lecz tylko ·
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obszary leżące po obu stronach równika. W tym bo,wiem przypadku trzeba uwzględnić nie tylko fazę Księżyca, ale także
jego kulistość. A zatem z orbity eliptycznej astronauci mogli fotografować utwory leżące po obu stronach równika mniej wię
cej do szerokości 30°. Natomiast z orbity "kołowej" widoczność
była dużo mniejsza, gdyż utwory położone za 20° szerokości
pqłnocnej i południowej znajdowały się już pod horyzontem.
Najbardziej plastyc:zmie oświetlone były te formacje, obok
krtórych 24 grudnia przebiegał terminator. Na widocznej z Ziemi pólkuli K,siężyca były to formacje leżące mniej więcej mię
dzy 24 a 60° dług. wsch. (wschód Słońca), a na niewidocznej
półkuli formacje leżące między 180 a 146 dług. zach. (zachód
Słońca). Przykładem może być zdjęcie okolicy krateru Goclenius o średnicy około 64 km, położonego przy zachodnim brzegu Mare Foecunditatis (współrzędne selenograficzne: 45° dług.
wsch. i 10° szer. połudn.). Na :zdjęciu tym widać nawet kratery o średnicy poniżej l 00 m oraz szereg szczelin leżących na
dnie krateru Goclenius. Okazały też wygląd mają kratery Magelhaens, Magelhaens A i Colombo A, mające średnice zaledwie od 25 do 35 km.
Inne zaś zdjęcie obejmuje północno-wschodnią część Mare
Tranquillitatis, gdzie położony jest krater Cauchy o średnicy
około 14 km (współrzędne selenograficzne: 38° dług. wsch.
i 9° szer. półn.). Krater ten leży między dwoma długimi szczelinami, noszącymi to samo nazwisko (Rupes Cauchy). Mają one
po około 250 km długości, lecz są bardzo wąskie (okolo l km).
Z powierzchni Ziemi możma je więc obserwować dorpiero przez
większe lunety i to tylko rprzy korzysbnym oświetleniu (podczas wschodu lub zachodu Słońca). Jednak na zdjęciu wykonanym przez załogę statku "Aipollo-8" widoczne sa doskonale.
Badania wykonane z orbity okołoksiężycowej przez załogę
stabku "Apollo-8'' na pewno znacznie wzbogacą nasze wiadomości o Księżycu, a przede wszystkim dostarczyły nowych danych o jego topografii. Na podstawie wykonanych zdjęć będzie
można opracować bardzo dokładną mapę południowej części
Mare Tranquillitatis, gdzie przecież już w najbliższych miesiącach mają wylądować amerykańscy selenonauci.
Podczas lotu statku Apollo-8 przeprowadzono 6 bezpośrednich
transmisji telewizyjnych z jego pokładu: dwie z drogi do Księ
życa, dwie z orbity okołoksiężycowej i dwie z drogi powrotnej
na Ziemię. Oczywiście najciekawsze były transmisje z orbity
okołoksiężycowej, w czasie których astronauci poknzywali powierzchnię Księżyca z tak niewielkiej odległości. Twierdzili
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przy tym, że jest ona szara bez wyraźmego zabarwienia, bo po
prostu podobna ma być do brudnego gipsu lub ciemnoszarego
piasku. Kratery przeważnie mają kolisty kształt i bardzo czę
sto otoczone s.ą jasnymi smugami. Wygląd ich ma świadczyć
o tym, iż powstały w wyniku upadku olbrzymich meteorytów
lub planetoid.
W dniu 25 grudnia o godzinie 6 minut 45 statek Apollo-S po
raz ostatni skrył się za Księżycem*) i wtedy jeszcze raz uru-

.JJI!!!!_.-----

/

"'

/

/

Rys. l. Diagram lotu statku "Apollo-8" na trasie
mia

Ziemia-Księżyc-Zie

charoiono silnik napędowy, aby zwiększyć prędkość statku do
ok. 9800 km/godz. (prędkość ucieczki z Księżyca wynosi 2",38
km/s). W wyn1ku tego manewru statek wszedł na trajektorię
ku Ziemi, oddalonej w tym czasie od Księżyca o ok. 390 tys. km.
Prędkość statku początkowo zmniejszała się, ponieważ wciąż
jeszcze znajdował się on pod przeważającym wpływem sił grawitacyjnych Księżyca. Dopiero po oddaleniu się od niego na od*)

z

Okres przebywania statku poza Księżycem, a więc braku łączności
ok. 45 min (przyp. Red.) .

Ziemią, wynosił

•
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ległość ok. 50 tys. km statek wszedł w strefę przyciągania Ziemi
i odtąd zaczął stopniowo zwiększać swą prędkość.
Wyjście statku Apollo-8 z orbity okołoksiężycowej i jego
wejście na trajektorię ku Ziemi należało do bardzo krytycznych
momenrt ów. Gdyby rb owiem w tej fazie lotu silnik napędO'Wy odmówił posłuszeństwa, wówczas statek z astronautami pozostał
by ma zawsze na orbicie okołoksiężycowej bez możliwości po-

wrotu na Ziemię.
Wreszcie 27 grudnia po 58 godzinach lotu statek Apollo . . 8
~nalazł się w pobliżu Ziemi i o godzinie l 7 minut 51 kabina
z załogą szczęśliwie wodowała na Oceanie Spokojnym na połud
nie od Hawajów (współrzędne geografitzne miejsca wodowania
są następujące: 165° dług. zach. i 5° szer. półn.), gdzie na powrót astronautów oczekiwał lotniskowiec Yorktown. Tuż przed
wodO'Waniem kabina spadała z prędkością 9,5 m/s, lecąc pod ką
tem 27° w stosunku do powierzchni wody. Wodowanie nastąpiło
bardzo blisko miejsca planowanego, bo zaledwie 4,5 km od lotniskowca.
Był to chyba najbardziej krytyczny moment w całym locie,
ponieważ statek Apollo-8 zbliżał się do Ziemi z prędkością
ok. 40 800 km/godz. i musiał wejść do ziemskiej atmosfery pod
kątem nie większym niż 7,4 °, ale też nie mniejszym niż 5,4 °.
W pierwszym przypadku statek zostałby zniszczony przy zetknięciu z gęstymi warstwami atmosfery, w drugim zaś mógłby
odbić się od niej "rykoszetem" i wejść na orbittę okołoziemską.
Jednak state'k Apollo-8 zbliżał się do Ziemi dokładnie po zaplanowanym torze i nawet nie trzeba było przeprowadzać zaplanowanej korekty l,o tu.
Przed wejściem do atmosfery kabina pilotów odłączyła się od
zespołu napędowego i automatycznie obróciła swą podstawę
w kierunku lotu. Było to konieczne, ponieważ w czasie przedzierania się 'przez atmosferę powłoka kabiny nagrzała się do
temperatuTy około 2200-3300°C. Wprawdzie cała kabina pokryta była odpowiednim pancerzem termicznym, ale najgrubszy
właśnie pancerz miała podstawa. Po aerodynamicznym wyhamowaniu prędkości otworzyły się 3 wielkie spadochrony, na
których kabina wodowała.
Wkrótce po wodowaniu astronauci poddani zostali badaniom
lekarskim, które wypadły bardzo pomyślnie. Oczywiście pod
kontrolą lekarską będą oni jeszcze przez dłuższy okres czasu,
gdyż pewne zaburzenia organizmu mogą wystąpić później.
Lot statku Apollo-8 w kierunku Księżyca, okrążenie go w niewielkiej odległości 10 razy i lot powrotny na Ziemię trwał za-

•

3/1969

73

URANIA

ledwie 6 dni i 4 godziny. Jego pomyślne zakończenie na pewno
będzie miało duży wpływ na dalszy rozwój astronautyki, a przede wszystkim na przyspieszenie lądowania człowieka na satelicie Ziemi.
I najprawdopodobnie już WJkrótce będzie mogło być speł
nione ostatnie życzenie ojca astronautyki Konstantego C i o ł
k o w s k i e g o, aby kamień przywieziony z pierwszej wyprawy
na Księżyc spoczął na jego grobie. Był on przekonany, że jeszcze w XX wieku ziszczą się wizje Juliusza Verne'a i Jerzego
Zuławskiego oraz marzenia wielu pokoleń.
DODATEK*)
Szczegółowy rozkład

lotu "Apollo-S"

Moment bezwzględny
Moment
w czasie środ liczony od
kowo europejchwili
skim
startu
1968 grudzień

h m

s

21 13 51 o
13 52 17
13 53 6

h

czynności

3

2

l
d

Rodzaj

m s

ooo
117
2 6

Start
Moment maksymalnego

przeciążenia
Wyłączenie zewnętrznych silników I

stop-

nia rakiety
13 53 31

2 31

13 53 32
13 53 33
13 54 7

2 32
2 33
3 7

13 59 40
13 59 41
13 59 44
14 2 32

8 40
8 41
8 44
1132

16 41 31

2 50 31

16 46 43

2 55 43

Wyłączenie centralnego silnika I stopnia
rakiety
Oddzielenie I stopnia rakiety
Zapłon silników II stopnia rakiety
Odrzucenie rakiety ratunkowej systemu
"Apollo"
Wyłączenie silników II stopnia rakiety
Oddzielenie II stopnia rakiety
Zapłon silnika III stopnia rakiety
Wprowadzenie na okołoziemską orbitę parkingową (wysokość nad powierzchnią Ziemi - 191.3 km)
Zapłon silnika III stopnia rakiety dla
zwiększenia
prędkości
do 10900 m /sek
i tym samym wprowadzenia statku na trajektorię w kierunku Księżyca (wysokość
nad powierzchnią Ziemi - 197 km)
Wyłączenie silnika III stopnia rakiety; rozpoczęcie drogi na Księżyc

•) Na podstawie NASA Press Kit, no. 68-208, December 15, 1968

opracował
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m s

3 9 14
69 7 29

11 2 35

69 1135

15 21 53

73 30 53

15 22 3

73 31 3

25 7 6 7

89 15 7

7 9 33

89 18 33

o
o o

27 1!5 40

o

146 49

16 51

o

147

WOJCIECH KRZEMIŃSKI -

Oddzielenie III stopnia rakiety
Ro2JI)oczęcie wprowadzania na eliptyczną
orbitę okołoksiężycową (wysokość nad powierzchnią Księżyca 126.8 km)
Zakończenie wprowadzania na eliptyczną
orbitę okołoksiężycową; wynik zmniejszenie prędkości o 912 m /sek
Rozpoczęcie wprowadzania na kołową orbitę okołoksiężycową (wysokość nad powierzchnią Księżyca 111 km)
Zakończenie wprowadzania na kołową orbitę okołoksiężycową; wynik zmniejszenie prędkości o 42.2 m /sek
Foczątek
wprowadzania na trajektorię

w kierunku Ziemi
Zakończenie wprowadzania na trajektorię
w kierunku Ziemi; wynik - zwiększenie
prędkości o 1073 m isek
Rozpoczęcie manewrów lądowania (pręd
kość 11005 m/sek)
Lądowanie

Warszawa

PROJEKT BUDOWY CENTRALNEGO OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNEGO
Długoletnie starania polskich astronomów o uzyskanie dużego
i nowoczesnego teleskopu zostały uwieńczone sukcesem: w dniu
14 sierpnia 1968 r. została podpisana umowa z Zakładami Carl
Zeiss - Jena na dostawę 2-metrowego teleskopu wraz z kopułą
i podstawowym wyposażeniem. Teleskop ten, a wraz z nim
Centralne Obserwatorium Astronomiczne, ma zostać uruchomiony z początkiem 1973 r., a jego uroczyste otwarcie ma nastą
pić 19 lutego 1973 r., w 500-letnią rocznicę urodz~n Mikołaja
Kopernika.
Mimo iż historia starań o budowę dużego teleskopu dla Polsk·i
sięga początku lat dwudziestych, pierwsze realistyczne potraktowanie tej sprawy wypłynęło na Pierwszym Kongresie Nauki
Polslkiej w roku 1951, który ustalił, że "w celu umożliwienia
astronomom polskim wykonywam.ia prac badawczych na nale-
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poziomie, należy utworzyć dobrze wyposażone Centralne
ObseTwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika jako
trwały pomnik twórcy współczesnej astronomii." Komisja, działająca przy Komitecie Astronomii PAN w latach 1952/53, opracowała wytyczne kierunków badań, wyposażenia i lokalizacji
przyszłego
Centralnego Obserwatorium Astronomiczm.go
(COA). Ustanowiono wtedy, że COA powinno być zlokalizowane w okolicach Warszawy i rozpoczęto badania klimatologiczme
celem znalezienia najlepszej miejscowości do umieszczenia teleskopu (wybrano okolice Garwolina, Grójca, Mińska MaZJOWieckiego). Wobec ogromu inwestycji i braku odpowiednich rezerw
finansowych, sprawy COA niewiele posunęły się naprzód w minionym dziesięcioleciu aż do momentu ustanowienia przez Rząd
wstępnych prac związanych z rocznicą obchodów kopernikań
skich. W zwiąZJku z obchodami 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika Rada Ministrów PRL w dniu 23 marca 1967 r. zobowią
zała Sekretarza Naukowego P AN w porozumieniu z Ministrem
Oświaty i SZ'kolnictwa Wyższego do przedstawienia propozycji
w sprawie budowy COA w Polsce, jego lokalizacji i wyposażenia w 2-metrowy teleskop optyczny. W końcu grudnia 1967 r.
Sekretariat Naukowy PAN zaakceptował wnioski budowy COA
i 2-metrowego teleskopu jednocześnie podkreślając, że inwestycja ta miałaby charakter ogólnokrajowy. Powołana zosta'ła
"Grupa Robocza" do spraw budo,wy COA składająca się z siedmiu astronomów z Prof. Dr W. Zonnem jako przewodniczącym
(autor niniejszego artykułu jest jednym z jej uczestników).
Działalność Grupy Roboczej była istotna nie tylko w ostatniej
fazie poprzedzającej zakontraktowanie teleskopu, lecz także
przy wstępnym projekcie COA, rozmowach dotyczących szczegółów konstrukcji teleskopu z przedstawicielami Zakładów
Zeissa itd.
Gdy przed piętnastu laty polscy astronomowie opracowywali
wytyczne pracy przyszłego COA, 2-metrowy teleskop (wespół
z kamerą Schmidta) miał być rozwiązaniem nieomal wszystkich
bolączek polskiej astrofizyki. Minione półtorej dekady przyniosło burzliwy rozwój astrofizyki teoretycznej przy użyciu szybkoliczących maszyn matematycznych i dużą ilość danych obserwacyjnych w pozaoptyc:onych dziedzinach widma (badania
radioastronomiczne, badania za pomocą rakiet i sztucznych satelitów Ziemi); zmieniła się więc też nieco rola 2-metrowego
teleskopu. Pozostaje on nadal podstawowym instrumentem prac
obserwacyjnych, prace te jednak muszą mieć ścisły związek
z badaniami teoretycznymi tak w dziedzinie astrofizyki i fizyki
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jak i pracami obserwacyjnymi dokonywanymi w pozaoptycznych dziedzinach widma. Użycie instrumentu powinno być
udostępnione nie tylko pracownikom naukowym PAN i ośrod
ków uniwersyteckich lecz także doktorantom. Jest wreszcie rzeczą nie ulegającą żadnej wątpliwości, że prowadzone w COA
badania muszą się opierać na żywych kontaktach z silnymi
ośrodkami zagranic:zmymi. Wysoki poziom kadry i posiadane
instrumentarium stanowić będą silne atuty przy nawiązywaniu
i prowadzeniu współpracy międzynarodowej. Dlatego też kła
dzie się silny nacisk na rozbudowanie i utworzenie dużego
ośrodka astrofizyc:zmego w Warszawie, mającego bądź własną
maszynę liczącą, bądź łatwy dostęp do systemu liczącego projektowanego w Centrum Obliczeniowym PAN; COA byłoby
Jego stacJą c;>bserwacyjną.
Na podstawie badań klimatologicznych prowadzonych w latach 1953-1955 w sektorze południowo-wschodnim względem
Warszawy OTaz perspektywicznych planów rozbudowy przemysłu w województwie warszawskim, zdecydowano się na umieszczenie COA w okolicach Belska, powiat Grójec, na skraju rezerwatu modrzewiowego. Dane meteorologiczne dla tej miejscowości (jak i innych miejscowości w Centralnej Polsce) wskazują, że należy spodziewać się około 55 pogodnych nocy rocznie (zachmurzenie niewiększe niż 2 w skali 0-10) oraz około
80 nocy z zachmurzeniem niewiększym niż 4. Przy tak niewielkiej ilości pogodnych nocy w skali rocznej, każda minuta pracy 2-metrowego teleskopu powinna być wykorzystalila w sposób możliwie najbardziej wydajny - narzuca to a priori warunki na zbudowanie możliwie najbardziej wydajnych przyrządów pomocniczych do teleskopu (zastosowanie przetworników elektro-optycznych, układów typu "różnicowy scanner",
wielokanałowych fotometrów fotoelektrycznych itp.).
Z badań klimatologicznych W)llnika, że istnieją w Polsce obszary o mniejszym zachmurzeniu, mniejszej turbulencji atmosferycznej niż okolice Warszawy (np. niektóre szczyty w Beskidach, Bieszczady, Zamojszczyzna). Powstaje zatem pytanie czemu umieszczamy 2-metrowy teleskop w gorszym, pod wzglę
dem klimatycznym, miejscu. Problem ten był wielokrotnie dyskutowany tak w Grupie Roboczej jaik i w szerszym gronie
astronomów. Za wyborem okolic Warszawy i bezpośrednim
związaniem COA z silnym ośrodkiem naukowym przemówiły
względy natury ekonomic~nej. Zbudowanie COA np. w Bieszczadach sp o wodo vvałoby znaczne koszty związane z budową
linii wysokiego napięcia, specjalnych górskich dróg i mostów
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(poszczególne elementy teleskopu będą ważyły ponad 20 ton),
doprowadzeniem wody, transportem ludzi i sprzętu itp.
Na terenie COA w okolicach Belska oprócz budynku mieszczącego 2-metrowy teleskop przewiduje się budynek jeszcze
jednego teleskopu przeznaczonego do obserwacji fotometrycznych, oraz budynki: pracowni naukowych, warsztatowo-magazynowy, gospodarczo-usługowy oraz budynki mieszkalne dla
stałego personelu. Budynek 2-metrowego teleskopu będzie miał
kształt walca zakończonego kopułą o średnicy 16 m i będzie do
niego przylegać przybudówka mieszcząca poziomy spektrograf
coude. Przewiduje się, że poziom podłogi obserwacyjnej teleskopu będzie na wysokości około 15 m ponad powierzchnią otaczającego gruntu. W budynku pracowni naukowych przewiduje
się bibliotekę, laboratoria (elektroniczne, optyczne itp.), a także
pokoje gościnne dla naukowców aktualnie wykonujących programy obserwacyjne. Przewiduje się ukończenie wszystkich
projektów techniczno-roboczych do połowy 1970 r., zaś zakoń
czenie budowy i montaż kopuł i teleskopów na czwarty kwartał 1972 roku.
Dwumetrowy teleskop budowany przez Zakłady Zeissa dla
COA posiada unikalny system optyczny. Przypomnijmy, że klasyczny teleskop cassegrainowski ma główne zwierciadło paraboloidalne co powoduje brak aberracji sferrycznej w ognisku
głównym; teleskop typu Ritcheya-Chretiena ma główne zwierciadło hiperboloidalne i aberracja sferyczna głównego ogniska
jest dość zmaczna. W ognisku wtórnym obydwa typy teleskopów nie mają aberracji sferycznej, ale pole dobrego odwzorowania dla teleskopu para boloidalnego jest ograniczone przez
komę, podczas gdy w systemie Ritcheya-Chretiena koma znika.
W tym ostatnim pole to jest duże (jest bowiem ograniczone
tylko przez ·a stygmatyzm). Dwumetrowe zwierciadło wykonywane przez Zeissa jest paraboloidalne z poprawką na hiperboloid - pozwoli to na użycie ogniska wtórnego jako cassegrainowskiego (pole 6X 6 cm) lub "pseudo" Ritcheya-Chretiena
(z dwusoczewkowym korektorem kwarcowym) o polu o śred
nicy 33 cm. Zwierciadło główne ma średnicę 2 m, światłosiłę
f: 2.8; wykonane będzie z materiału Rasotherm (odpowiednik
Pyrexu) o współczynniku rozszerzalności cieplnej 33Xl0-7 •
Srednica otworu w zwierciadle wynosi 40 cm, zwierciadło zaś
ważyć będzie około 2300 kg. Zwierciadło to będzie aluminizowane z obydwu stron celem zapewnienia jednolitej temperatury. Zwierciadło wtórne ma średnicę 70 cm i wydłu
ża wiązkę do l : 8. W ognisku wtórnym (ognisko główne nie
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będzie używane) można zamocować spektrograf, "scanner",
fotometr fotoelektryczny, kasetę do zdjęć fotograficznych,
światłosilną kamerę typu Meinela-Schmidta itp. W ognisku
tym umieszczona będzie (z boku osi optyczmej) fotoelektryczna prowadnica, pozwalająca na automatyc~ne prowadzenie
teleskopu.
Zmiana do systemu coude będzie dokonywana przez obrót
uchwytu zwierciadeł wtórnych (w górnej części ażurowego tubusa). Wtórne zwierciadło systemu coude ma średnicę 62.6 cm
i daje zbieżność wiązki około l : 35. Układ coude jest systemem czterech zwierciadeł plus piąte, kierujące wiązkę do poziomego spektrografu. Ten ostatni, zaopatrzony w siatkę o wymiarach 20X30 cm, będzie się składał z trzech kamer pozwalając na uzyskanie największej dyspersji 3 A/mm. Spektrograf
coude będzie umieszczony w przybudówce do budynku 2-metrowego teleskopu. Przewiduje się pozostawienie dużej ilości
miejsca w pomieszczeniu spektrografu coude tak, aby w przyszłości można tam było umieścić bądź kamerę elektronową,
bądź inne przetworniki elektro-optyczne. Według wymagań Zakładów Zeissa pomieszczenie spektrografu coude powinno mieć
staranną klimatyzację utrzymującą przez cały rok temperaturę 20°C ± 0°.5 i wilgotność 400fo ± 3·a;o.
Teleskop będzie wyposażony w niewielki szukacz (średnica
11 cm, f = 72 cm). Montaż teleskopu, bardzo zbliżony do montażu 2-metrowego teleskopu w Ondrzejowie (CSRS}, będzie
również wykorzystywać "poduszki olejowe". Ażurowy tubus
teleskopu będzie ważył 23 tony, zaś całość (montaż, przeciwwaga itd.) około 80 ton. Nastawianie teleskopu na gwiazdę bę
dzie dokonywane przy pomocy szybkich ruchów o dwóch pręd
kościach: 120° /min. i 10° /min. w rektascensji i deklinacji oraz
drobnych ruchów o prędkościach 2°/min. i 10'/min. Ponadto
będzie ultra-drobny ruch w obydwu współrzędnych wynoszący
1'/min. Ruch dzienny teleskopu będzie sterowany z generatora
kwarcowego; będzie możliwe zmienianie prędkości ruchu teleskopu o ± 5()/o (np. do obserwacji komet).
Ruch 16-mebrowej kopuły będzie sprzężony z ruchem teleskopu. Do ogniska wtórnego (cassegrainowsk!iego lub RitcheyaChretiena) obserwator będzie mógł się dostać przy pomocy
przegubowego podnośnika zaopatrzonego w kabinę mogącą pomieścić dwie osoby. Kabina ta będzie zaopatrzona w mały pulpit sterowniczy do kontroli ruchów teleskopu (podobnie jak
w ognisku coude); główny pulpit sterowniczy będzie się znajdował na podłodze obserwacyjnej. Konstruktorzy gwarantują
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nastawienie teleskopu z pulpitu sterowniczego na gwiazdę z do± 15".
Pomimo, iż teleskop jest wyk01l1ywany przez Zakłady Zeissa
mające ogromne doświadczenie w budowaniu przyrządów optycznych, przed stroną polską stoi zadanie ścisłej współpracy
z konstruktorami, tak aby instrument mógł być możliwie najbardziej wydajnie wykorzystany w polskich warunkach klimatycznych. Ponadto już niedługo trzeba będzie przystąpić do
budowy aparatury pomocniczej (np. "scanner"), która przez
Zakłady Zeissa wykonana nie będzie.
kładnością

KRONIKA
Program

badań

astronomicznych

załogi

Apollo-S

Astronomiczne pomiary załogi statku kosmicznego "Apollo-8" sprowadziły się do wykonywania zdjęć różnych obiektów. Oprócz fotografowania miejsc powierzchni Księżyca istotnych z punktu widzenia programu "Apollo" (które mogą jednocześnie stanowić przedmiot badań
astronomiczny ~h naturalnego satelity Ziemi) robiono zdjęcia różnych
obiektów powierzchni Księżyca zarówno oświetlonych przez Słońce, jak
również ciemnych, słabo oświetlonych jedynie odbitym od Ziemi promieniowaniem słonecznym. Zdjęcia terenów, nad którymi Słońce znajdowało się w zenicie, posłużą do badań własności odbijających powierzchni
Księżyca. Dla konfrontacji obserwowanych z Ziemi nieciągłości w kolorach mórz księżycowych fotografowano je przez czerwone i niebieskie
filtry. Zdjęcia obszarów ciemnych dadzą informacje o danych fotometrycznych powierzchni Księżyca oświetlonego słabym strumieniem promieniowania. Podczas przelotu statku "Apollo-8" z Ziemi w okolice Księ
życa i z powrotem wykonywano zdjęcia tzw. gegenschein czyli przeciwblasku słonecznego (słabe świecenie obszaru nieba odległego od Słońca
o 180°). Fotografowano ponadto światło zodiakalne wzdłuż całej ekliptyki. Robiono także zdjęcia Słońca i jego korony przez różne filtry.
I wreszcie prowadzono badania wpływu zanieczyszczeń bezpośredniego
otoczenia statku kosmicznego oraz warunków oświetleniowych na jakość
fotograficznych obrazów gwiazd. Te pomiary wydają się szczególnie
Ważne z uwagi na perspektywy pozaziemskich obserwacji astronomicznych.
(Wg N ASA Press Kit, no. 68--208, December 15, 1968)
K. Z.

Modelowanie ukształtowania powierzchni Księżyca za pomocą maszyny
cyfrowej
Dwaj angielscy astronomowie C. A. C r o s s i D. L. F i s h e r przeprowadzili na elektronicznej maszynie cyfrowej KDF 9 (o średniej szybkości około pół miliona operacji na sekundę) modelowanie rozkładu kraterów na powierzchni Księżyca. Wykonali w tym celu szereg eksperymentów polegających na losowaniu położenia środka okręgu (reprezen-
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tującego księżycowy krater) w kwadracie o określonej powierzchni oraz

jego promienia. Wyniki losowań wyprowadzano z maszyny w postaci
graficznej bezpośrednio na 16 mm taśmę filmową. Reprodukowany rysunek przedstawia dwa kadry z tego filmu; w każdym kwadracie znajduje się 100 kraterów. Statystyczna analiza porównawcza uzyskanych
rezultatów i rzeczywistych zdjęć powierzchni Księżyca (oparto się głów-
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nie na materiale dostarczonym przez amerykańskie Rangery) wskazuje
przede wszystkim na odwrotnie proporcjonalną zależność średniej gęsto
ści kraterów od kwadratu ich promieni. Eksperymentalnie znaleziona
zależność:

NR

=

1010,2~

R- 2

jest bardzo bliska analogicznej zależności rzeczywistego rozkładu kraterów na Księżycu otrzymanej na podstawie zdjęć z Rangerów:
NR = lOtn.•o R- 2,
przy czym NR jest liczbą kraterów o promieniach większych od R na powierzchni 10 6 km 2 • Wniosek ten dotyczy całej powierzchni Księżyca łącz
nie z lokalnymi odchyleniami w rodzaju księżycowych mórz i gór. Nie
zmieniają go także efekty zachodzenia na siebie lub całkowitego "zasła
niania" jednych kraterów przez drugie.
(Wg Mon. Not. R. astr. Soc., 1968, vol. 139, 261-272)
K . Z.

Dwa

zdjęcia

tej samej okolicy

Księżyca

*)

W dniu 3 czerwca 1966 r. na Księżycu łagodnie wylądowal aparat
kosmiczny "Surveyor-1" (Urania, 1967, nr l, str. 18). Do lądowania wybrano północno-wschodnią część dna krateru - widma, położonego
w południowej części Oceanus Procellarum (współrzędne selenograficznc
miejsca lądowania: 44° dług. zach. i 3° szer. połud.). Na pokładzie "Surveyora-1" znajdowała się kamera obserwacyjna, za pomocą której od
3 czerwca do 14 lipca 1966 r. wykonam1 aż 11 150 zdjęć okolicy lądo
wania.
*) Patrz 2 str. okładki "Uranii", nr 2/1969.
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W listopadzie 1966 r. okolica lądowania "Surveyora-1" została sfoto-grafowana przez sondę "Lunar Orbiter-1". W ten sposób otrzymano dwa
różne "ujęcia" tej samej okolicy Księżyca; pierwsze zdjęcie (fotomontaż)
przedstawia panoramę okolicy lądowania "Surveyora-1", drugie natomiast (zdjęcie "Lunar Orbitera-1") widok z góry tej okolicy. Na dalszym planie zdjęcia panoramicznego znajdują się szczyty gór, które na
zdjęciu pionowym widoczne są "z lotu ptaka". Góry te stanowią resztki
wału górskiego krateru widma, zatopionego przez lawę tworzącą dno,
Oceanus Procellarum.
STANISł-AW

Niebezpieczeństwo

meteorytów w

pobliżu

R. BRZOSTKIEWICZ

Księżyca

Zbadanie niebezpieczeństwa uderzenia meteoru w
znajdujący się w pobliżu Księżyca poprze<;lzać musi,
wodów, wyprawę człowieka na naszego naturalnego

statek kosmicznyz oczywistych posatelitę. Pierwszebadania tego typu przeprowadziła radziecka Łuna-lO pierwszy
sztuczny satelita Księżyca (kwiecień 1966 rok). Zainstalowany na niej
piezoelektryczny detektor rejestrował uderzenia cząstek meteorytowych
na wysokościach nad powierzchnią Księżyca od 355 km do 1050 km. Wy-nik pomiarów Łuny-lO określa liczba 0.004 stanowiąca średnią ilość uderzeń meteorytów na powierzchnię jednego metra kwadratowego w ciągu
jednej sekundy.*)
Dalsze badania tego typu wykonało pięć amerykańskich statków kosmicznych serii Lunar Orbiter (umieszczane na orbitach wokółksiężyco
wych od sierpnia 1966 roku do sierpnia 1967 roku). Uderzenia meteorów
rejestrowało na każdym z "orbiterów" 20 detektorów jako przebicia·
0.025 mm warstwy berylu o ogólnej powierzchni 0.282 m 2 • Wspólny
wynik wszystkich eksperymentów przedstawia liczba 'ljl będąca ilorazem
całkowitej liczby przebić N oraz iloczynu czasu (w dniach) i powierzchni (w m2) T:

Pięć satelitów Księżyca Lunar Orbiter zarejestrowało ogółem 22 ude-rzenia meteorów podczas ekspozycji (T) 139 dni· m 2 , co daje średni
wskaznik 'ljl równy 0.16 dni-lm-2. Jedynie 8 spośród tych 22 przebić
nastąpiło podczas łączności satelitów z Ziemią, co umożliwiło określe
nie wysokości nad powierzchnią Księżyca, na której wystąpiło uderzenie meteoru. Ponieważ jednak 5 przebić nastąpiło w czasie gdy Księżyc
zasłaniał statki dla ziemskiego obserwatora, wysokość tę można była.
ustalić j-e dynie w określonych granicach (wysokości w momentach znikania za tarczą Księżyca i ponownego ukazywania się statku). Wysokości te są następujące (w km): 305±120, 510±200, 810±90, 1125±675,
1685, 5100, 6040± 100. Detektory Lu nar Orbiterów czynne były ponadto
Przez 3.5 dni · m 2 podczas lotów z Ziemi w okolice Księżyca, ale żadnych
przebić wtedy nie zarejestrowały~
Ostateczne rezultaty badań Lunar Orbiterów warto jeszcze porównać
z wynikami analogicznych pomiarów dokonywanych w pobliżu Ziemi
przez sztuczne satelity Ziemi Explorer 16 i Explorer 23. Zestaw uzyskanych danych zawiera poQ.iższa tabela:
*)

Porównaj

notatkę

w Uranti z 1968 r., nr 11, str. 322.
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Nazwa
statku kosmicznego

Ilość przebić

Lunar Orbiter 1-5
Explorer 16
Explorer 23

N

22

44
50

3/1969

Ekspozycja T
dz1eń · m•

139.0
132.9
139.9

średni
wskaźnik

4

dzień-' m-•

0.16
0.33
0.36

Jak łatwo z
Księżyca jest

niej widzieć niebezpieczeństwo meteorytowe w okolicy
tego samego rzędu co w pobliżu Ziemi. Niezgodność tego
wniosku z rezultatami badań Łuny-lO (odpowiednia wartość wskaźnika
'ljJ wynosi 345.6 dni-lm-2) tłumaczy się wielką czułością detektorów
piezoelektrycznych na "szum" pochodzenia akustycznego, termicznego
lub elektrycznego.
(Wg Science, 1968, vol. 161, no. 3840)
K.

z.

Masa Plutona
Analiza zakłócającego wpływu Plutona na ruch Neptuna wskazuje,
masa najdalszej planety wynosi 0.18 masy Ziemi. Jeśli przyjąć, że
gęstość Plutona jest taka sama jak Ziemi wówczas powyższej wartości
masy odpowiada średnica planety równa 7200 km. Jeżeli natomiast założyć, że jak wynika z innych badań - średnica Plutona jest 6400 km,
to jego gęstość wyniesie wtedy 1.4 gęstości Ziemi.
(Wg Science, 1968, vol. 162, no. 3855)
że

K . Z.

Radarowe obserwacje Ikara

Radarowe obserwacje planetoidy Ikar wykonane podczas jej zbliże
nia do Ziemi w połowie czerwca 1968 roku wskazują, że promień Ikara
zawarty jest między 0.3 a 0.6 km, natomiast okres jego obrotu wokół
własnej osi między 1.5 a 3.3 godziny.
(Wg Science, 1968, vol. 162, no. 3856)
K. Z.

Supernowa w M83

Rankiem 16 czerwca 1968 r. J. C. B e n n e t t z Pretorii (Afryka Poktórym
gwiazdy
nowej.
Badania widma gwiazdy, której jasność wahała się pomiędzy 11-llm,s
a odległość od jądra galaktyki wynosiła 5",74 calowym (185 cm) teleskopem obserwatorium Redeliff wykazały, że gwiazda jest supernową typu I.
Supernowe typu I różnią siq od typu II słabym nadfioletem, wielką
jasnością i głównie trafiają się w galaktykach eliptycznych, oraz w ją
drach galaktyk spiralnych.
łudniowa) przekazał do obserwatorium Redeliff meldunek, w
zakomunikował o ukazaniu się w galaktyce spiralnej M83 jasnej
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Odkrycie supernowej w M83 jest swego rodzaju niespodzianką, gdyż
oczęstotliwość pojawienia się supernowych w M83 przewyższa dziesię
ciokrotnie średnią dla wszystkich galaktyk (wynosi ona jedna supernowa na 500 lat).
Dlaczego w M83 supernowe ukazują się średnio co 50 lat?
(Wg Sky and Telescope, 1968, vol. 36, no. 5).
JANUSZ

SAMOJŁO

KRONIKA PTMA
UCHWAŁA

Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
o obchodach 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika*)

19 lutego 1973 roku minie 500 lat od urodzin genialnego polskiego
astronoma Mikołaja Kopernika. W historii nauki polskiej i światowej
postać Kopernika zajmuje szczególne miejsce.
Wykształcony na Krakowskim Uniwersytecie, syn polskiego Torunia,
<ltworzył nową epokę w rozwoju nauki, walczył z Krzyżakami, bronił
Przynależności Warmii i Mazur do Polski. Całym swym życiem i działaniem podkreślał swój patriotyzm.
Cześć i uznanie dla Kopernika oraz jego dzieła sięgają w Polsce wielu
stuleci. Postać wielkiego astronoma odegrała ważną rolę w budzeniu
dumy narodowej z własnej przeszłości i z tradycji polskiej nauki. Była
ona czynnikiem jednoczącym nasze społeczeństwo w okresie zaborów,
kiedy nacjonalistyczna nauka niemiecka nie ustawała w wysiłkach anektowania Kopernika i wbrew historycznym faktom szerzyła mit o kulturalno-cywilizacyjnej misji niemczyzny w Polsce.
Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjęła uchwałę
w sprawie obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i ustaliła
ich ramowy program. Waga i znaczenie zbliżającego się Jubileuszu uzasadniają objęcie przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu
Patronatu nad przygotowaniami do przewidzianych uroczystości i ich
realizacją.

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu wyraża przekonanie,
wszystkie terenowe Komitety Frontu, a zwłaszcza Wojewódzki Komitet FJN w Bydgoszczy, Wojewódzki Komitet FJN w Olsztynie i Miejski
Romitet F JN w Krakowie, włączą się w przygotowania do obchodów
~ocznicowych, będą współdziałać w realizacji uchwały Rady Ministrów
l rozwiną szeroką akcję czynów społecznych wokół inwestycji przewidzianych w najbliższych latach w Toruniu, Fromborku i innych miejscowościach, związanych z życiem i działalnością Kopernika.
Ważne zadania przypadają wszystkim komitetom FJN, organizacjom
społecznym, towarzys~om naukowym i społeczno-kulturalnym w popularyzacji postaci, życia i dzieła tego wielkiego Polaka, jego patriotyzmu,
Przełomowego naukowego znaczenia jego teorii.
Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu wzywa polskich uczo~Ych, artystów i twórców do wszechstronnego zaprezentowania światu
l Własnemu społeczeństwu osiągnięć i dzieła życia Mikołaja Kopernika,
do przeciwstawienia się fałszowaniu historii przez reakcyjnych, nacjo~istycznych naukowców i rewizjonistów w Niemieckiej Republice Feże

• J Przedruk wg Biuletynu OK FJN W-wa 4.VI.l96B r.
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deralnej. OK FJN wyraża głębokie przekonanie, że obchody Międzyna
rodowego Roku Kopernikowskiego, koncentrując się w Polsce, ogarną
również cały świat, przypomną wkład naszej Ojczyzny do ogólnoludzkiej
skarbnicy nauki i kultury.
Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu powołuje Komitet honorowy i Komitet przygotowawczy obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Skład

Komitetu Honorowego
obchodów 500 rocznicy urodzin

Mikołaja

Kopernika

Józef Cyrankiewicz

Przewodniczący Rady Państwa, Przewodniczący OK F JN
Prezes Rady Ministrów, Członek Prezy--

Zenon Kliszko
Ignacy Laga-Sowiński

Wicemarszałek Sejmu
Przewodniczący CRZZ, Wiceprzewodniczą

Marian Spychalski

dium OK FJN
-

cy OK FJN
Jarosiński
Stanisław Kulczyński
Czesław Wycech

Witold

Członek Prezydium OK F JN
Z-ca Przewodniczącego Rady Państwa
Marszałek Sejmu, Członek Prezydium

OK

FJN
Eugenia Krassawska
Józef Ozga-Michalski
Jerzy Bukowski
Janusz Groszkawski
Wilhelmina Iwanowska
Jarosław Iwaszkiewicz
Henryk Jabłoński
Mieczysław

Witold

Klimaszewski

Łukaszewicz

Lucjan Motyka
Witold Nowacki
Jerzy Piątkowski
Aleksander Schmidt
Bogdan Suchodolski
Stanisław

Tomaszewski

Andrzej Werblan
Józef Winiewicz
Włodzimierz Zonn
Wojciech Zukrowski

Członek

Rady
dium OK FJN
Członek Rady
dium OK FJN
Przewodniczący

Państwa,

Członek

Prezy--

Państwa,

Członek

Prezy-

Komitetu Historii Nauki
i Techniki P AN
Prezes PAN, Wiceprzewodniczący OK FJN
Członek Korespondent PAN
Prezes ZLP, Członek Prezydium OK F JN
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego,
Członek OK F JN
Z-ca Przewodniczącego Rady Państwa,
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rektor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Minister Kultury i Sztuki, Członek OK
FJN
Sekretarz Naukowy PAN, Członek OK FJN
Przewodniczący
Rady Naczelnej ZSP,
Członek OK F JN
Przewodniczący Prezydium WRN i Przewodniczący WK F JN w Bydgoszczy
Z-ca Sekretarza Naukowego PAN, Czło
nek OK FJN
Przewodniczący Komitetu Obchodów Kopernikańskich w Olszty nie
Przewodniczący Sejmowej Komisji Na~ki
i Oświaty
Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Przewodniczący Komitetu Astronomii P AN
Członek OK F JN
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Skład

Komitetu Przygotowawczego
obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
Przewodniczący

.Stanisław KuLczyński

Z-ca

Komitetu

Przewodniczącego

Wiceprzewodniczący

Rady
OK FJN

Państwa,

Członkowie

..Jerzy Bukowski
Tadeusz CeśLak
Marian DobrowoLski
Jerzy Dobrzycki
Marian Gotowiec
Janusz Groszkawski
WitheLmina Iwanowska
Henryk Jabłoński
Zbigniew Januszko
Wiktor Kinecki
Tadeusz Konarski
Bogusław Leśnodorski
WitoLd Łukaszewicz
Kazimierz M aśLankiewicz

Włodzimierz Michajłow

Jerzy Muszyński
Stanisław Ostrowski

Stefan Piotrowski
Kazimierz Rusinek
Eugeniusz Rybka
Józef Salabun
Zbigniew SkoUcki
ALeksander Schmidt
Stanisław Tomaszewski

Wacław Tułodziecki
Czesław WieUsz
Józef Winiewicz

Włodzimierz Zonn
Michał ZubLewicz

Przewodniczący

Komitetu Historii Nauki
i Techniki P AN
Z-ca Sekretarza Wydz. I PAN
Członek OK F JN
Zakład Historii Nauki i Techniki PAN
Przewodniczący Prezydium WRN W Olsztynie
Prezes PAN, Wiceprzewodniczący OK FJN
Członek Korespondent P AN
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższe
go, Członek OK F JN
Felnornocnik Rządu d/s Inwestcyjnych
Związanych z Rocznicą, Członek OK FJN
Naczelnik ZHP, Członek OK FJN
Przewodniczący Prezydium WRN w Toruniu
Prof. UW
Rektor UMK
Prezes Folskiego Tow. Przyrodników im.
Mikołaja Kopernika
Wiceminister Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego
Z-ca Kierownika Wydz. Prop. i Agitacji
KC PZPR
Dyrektor Departamentu Ruchu Turystycznego GKKFiT
Członek Korespondent P AN
Wiceminister Kultury
Prezes Folskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii
Prof. UJ
Przew. Prezydium MRN w Krakowie,
Przewodniczący MK FJN w Krakowie
Przew. Prezydium WRN w Bydgoszczy,
Przewodniczący WK FJN
Przew. Komitetu Obchodów Kopernikań
skich w Olsztynie
Wiceprzewodniczący CRZZ, Członek OK
FJN
Przew. Prezydium MRN we Fromborku
Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Przewodniczący Komitetu Astronomii P AN
- Wiceminister Gospodarki Komunalnej
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Frombork" w 1968 r.

W czerwcu ub. r. informowałem czytelników "Uranii" o założeniach
i planie "Operacji 1001 -Frombork" na rok 1968. Szybko przebiegły dwa
miesiące akcji letniej. Okres IV Zjazdu ZHP był m. in. okazją do oceny
i podsumowania akcji, tym istotniejszej, że niemałą rolę w jej programie
odgrywały zagadnienia astronomiczne, a współpraca z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii była gwarantem jego realizacji. Z oceny roku 1968 wypływają podstawowe przesłanki do pięcioletniego planu
"Operacji 1001 - Frombork" na okres 1969-1973 a nadto rok 1968 dar
pierwsze materialne, wymierne i dostrzegalne efekty pracy harcerek
i harcerzy. Ogółem pracowało we Fromborku 3.920 harcerek, harcerzy
i instruktorów, wykonując prace o globalnej wartości 1.814.889,- zł. Nadto oprócz prac produkcyjnych uczestnicy akcji wysłuchali 360 wykładów,
· prelekcji i pogadanek, uczestniczyli w 31 spotkaniach, 50 wycieczkach
i imprezach centralnych. 75 uczestników wyjechało z Fromborka jako
jego Honorowi Obywatele. W programie zajęć harcerskich, kulturalno-oświatowych, dużą popularnością cieszyły się zajęcia wchodzące w zakres Studium o Warmii i Mazurach ze szczególnym uwzględnieniem ży
cia i działalności Mikołaja Kopernika na tych ziemiach, połączone ze
zwiedzaniem zabytków Fromborka. Do najlepiej prowadzonych zajęć
należy zaliczyć spotkania z astronomią, które prowadzili studenci członkowie PTMA. Bardzo często planowane na 1,5 godz. spotkania
z astronomią przeradzały się w cykl zajęć o tej tematyce. Wykłady uzupełniano pokazami nieba i obserwacjami gwiazd, planet i Słońca. Mło
dzież harcerska przejawiała bardzo duże zainteresowanie i aktywnie
uczestniczyła w tych zajęciach o wysokich walorach poznawczych i świa
topoglądowych. Sumując realizację programu zajęć harcarskich można
uznać za udaną a godnym podkreślenia jest fakt dużej popularności zajęć
astronomicznych - o trudnej czasem tematyce.
Z innych zajęć o tematyce kopernikańskiej realizowanych w ramach
programu wymienić należy m. in. spotkania młodzieży harcerskiej
z uczestnikami III Rajdu Szlakiem Mikołaja Kopernika oraz sesję naukową o Mikołaju Koperniku wraz z konkursem pt. "Kopernik jakiego znamy" zorganizowaną przez Harcerską Radę Rozwoju Fromborka. W 1968
roku akcję współorganizowało 11 resortów gospodarczych i 8 chorągwi
ZHP. Sprawne jej przeprowadzenie jest w dużej mierze ich zasługą. Na
efekty akcji wielki wpływ miała również pomoc jakiej udzieliły jej wła
dze powiatu i województwa, a także szereg organizacji i stowarzyszeń
społecznych. Miło wymienić mi w tym miejscu Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii.
IRENEUSZ

Szef Sztabu ZHP ,.Operacja 1001 -

SEKUŁA

hm

Frombork"

20 stycznia 1968 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy PTMA
a ZHP, pełny jej tekst został opublikowany w "Uranii" nr 6/68. W wyniku tej umowy, dla zapewnienia prawidłowej obsługi akcji we Fromborku w miesiącach letnich ub. r., Zarząd Główny PTMA przy pomocy
Oddziału Krakowskiego zorganizował kurs szkoleniowy dla prelegentów
i demonstratorów nieba. Szkolenie prowadzono śródrocznie w okresie
od 4 kwietnia do 30 czerwca 1968 r. włącznie. Prowadzone było metodą
seminaryjną i obejmowało 13 spotkań, w tym 120 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych według programu na Stacji Astronomicznej Oddz.
Krakowskiego PTMA w Niepołomicach. Uczestnikami szkolenia byli na-
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uczyciele oraz studenci astronomii i fizyki U.J. w liczbie 14 osób. Kierownikiem kursu był sekretarz Oddz. Krakowskiego PTMAp.Janusz Dziadosz, z którym w prowadzeniu zajęć współpracowali: inż. Marek Kibiń
ski, p. Maciej Mazur, p. Andrzej Słowik i niżej podpisany. W lipcu
1968 r. wyjechała do Fromborka pierwsza grupa prelegentów i demonstratorów PTMA w składzie: Monika Olszewska- kierownik grupy, Jacek
Kaperski, Marian Wójcik, Ryszard Sagan i Jerzy Niedzielin. Grupa prowadziła zajęcia we Fromborku w okresie od 2-25 lipca 1968 r. W sierpniu 1968 r. wyjechała druga grupa PTMA w składzie: Janusz Dziadosz kierownik grupy, Grażyna Pilawska, Maria Rak, Zbigniew Gałęcki, Wojciech Batorowski, Aleksandra Zimna i Honorata Korpikiewicz. Zespoły
prelegentów i demonstratorów PTMA dysponowały na miejscu następu
jącym wyposażeniem instrumentalnym do pokazów nieba i prowadzenia obserwacji: teleskop Maksutowa, teleskop Cassegraina, dwie lunetki
AT-l, refraktor Buscha. Zadania swoje na odcinku popularyzacji astronomii zespoły PTMA realizowały przy współpracy ze Sztabem ZHP
"Operacji 1001 -· Frombork" i miejscowym Oddziałem PTMA. W czasie akcji wygłoszono 67 odczytów i pogadanek, 18 pokazów nieba, w których uczestniczyło ok. 5.000 osób, rekrutujących się z harcerskich zgrupowań obozowych, turystów i mieszkańców Fromborka. Tematyka zajęć
astronomicznych poszerzona była o prelekcje i pogadanki z życia i pracy
Mikołaja Kopernika oraz dzieje Warmii i Mazur. Dla celów informacyjnych i propagandowych prelegenci i demonstratorzy rozkolportowalf
nieodpłatnie 1300 okazowych egzemplarzy "Uranii". Ponadto Główna
Kwatera ZHP Sztab "Operacji 1001 - Frombork" zakupiła dla celów
akcji 1000 egz. "Uranii" nr 6/68. Punktem wyjściowym do oceny wkładu
pracy PTMA na rzecz akcji harcerskiej we Fromborku jest opinia Szefa
Sztabu ZHP hm. Ireneusza Sekuły, którą w jego wypowiedzi wyżej cytujemy. Również w Biuletynie "Operacji 1001 - Frombork" nr 7 z paź
dziernika 1968 roku, w podsumowaniu akcji w 1968 r., opublikowano
bardzo pozytywną ocenę udziału PTMA w akcji fromborskiej. Zdajemy
sobie sprawę, że ten "pierwszy krok" na drodze współpracy pomiędzy
PTMA a ZHP nie pozbawiony był również niedociągnięć i błędów, które
w przyszłości należy wyelimino·wać. Zasadnicze postulaty sprowadzają
się do:
- ekipy PTMA biorące udział w akcji muszą dysponować lepszym
wyposażeniem instrumentalnym i w większej ilości oraz bogatszym materiałem informacyjno-propagandowym, poza "Uranią",
- należy uściślić formy i zasady współpracy pomiędzy kierownictwem ekip PTMA, Sztabem ZHP i miejscowym Oddziałem PTMA,
- w szkoleniu śródrocznym zapewnić większą liczbę kadry do akcji
z różnych ośrodków, biorąc pod uwagę fakt, że wg planu od 1969 roku
"Operacja 1001" obejmie swoim zasięgiem, poza Fromborkiem, również
Kraków i Toruń,
- wykorzystując szansę wyjścia PTMA do całego społeczeństwa,
m. in. poprzez wielotysięczną rzeszę młodzieży harcerskiej uczestniczą
cej w przygotowaniach do obchodów 500 rocznicy urodzin M. Kopernika, należy zaktywizować współpracę Oddziałów PTMA ze Związkiem
Harcerstwa Folskiego i tą drogą zwiększyć nabór nowych członków
PTMA, prenumeratorów "Uranii" i sympatyków miłośniczego ruchu
astronomicznego w Polsce, stanowiącego niebagatelny element wychowania i kultury człowieka w erze podboju Kosmosu.
TADEUSZ GRZESŁO
Dyrektor Biura z. G. PTMĄ
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Projekt Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Ostrowcu
Miłośnicy astronomii zrzeszeni w Oddziale Ostrowieckim PTMA wysunęli myśl wybudowania ludowego obserwatorium astronomicznego.
Sprawa ta początkowo wydawała się nierealną. Fostanowiono zapoznać
z tą myślą ogół społeczeństwa miasta. Fisano artykuły do gazety "Słowo
Ludu", omawiając celowość inwestycji biorąc pod uwagę liczną mło
dzież szkolną w naszym mieście. Z czasem władze miasta zainteresowały
się tym projektem. Przedstawiciele Zarządu Oddziału ob. ob. Jan Wójcik i Jerzy Ułanowicz w rozmowie z przewodniczącym PMRN ob. Zdzisławem Golcem uzyskali pełne poparcie w zamierzeniach budowy obserwatorium, łącznie z obietnicą przyznania na realizację założeń projektu
kwoty 50 000 zł.
Na zlecenie PMRN projekt koncepcyjny opracował kierownik Wydziału Architektury mgr inż. Czesław Krzos. Natomiast Wydział Kultury
PMRN podjął się roli bezpośredniego inwestora. Kierownik Wydziału
Kultury, ob. Zofia Rej, włożyła wiele pracy we wstępną realizację budowy obserwatorium, za co składamy Jej serdeczne podziękowanie.
Powoli spełniają się marzenia ostrowieckich miłośników astronomii.
Obserwatorium będzie pomnikiem Mikołaja Kopernika na 500-lecie Jego

urodzin. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne zlokalizowano na wzgórzu Parku XV -lecia. Budynek parterowy na planie prostokąta będzie
mieścić salę odczytową, bibliotekę z czytelnią, sekretariat, pokój sprzętu
dydaktyczno-naukowego, szatnię oraz salę o powierzchni 50 m 2 przeznaczoną na kawiarnię, która również będzie wykorzystana na okolicznościowe wystawy astronomiczne. Do obserwatorium przylega obszerny
taras, z którego będą wykonywane obserwacje przelotu sztucznych satelitów. Z hallu prowadzą schody na poziom górny do korytarzyka łączą
cego z kopułą obserwacyjną (średnica 3,5 m). Powierzchnia użytkowa
budynku wynosi 212 m 2 , kubatura - 723 m 3 •
Budynek będzie miał urządzenia sanitarne i centralne ogrzewanie.
JERZY

UŁANOWICZ

TO I OWO
Kobiety w astronomii

Obchodzony w marcu Międzynarodowy Dzień Kobiet nasuwa refleksje
o wkładzie i zasługach dla astronomii nielicznych niestety przedstawicielek płci pięknej.
Na początku kilka słów należy się patronce naszego miesięcznika, muzie astronomii, U r a n i i. Będąc córką Zeusa i bogini pamięci Mnemosyne, od czasów Homera jest ona czczona jako "zsyłająca boską wiedzę".
Godnym podkreślenia jest, iż wśród dziewięciu muz: poezji, sztuki, tańca
i nauki jedynie astronomia i historia (Klio) mają swe opiekunki u bogów.
Pierwsza kobieta - astronom, o której wspomina historia, to H y p at i a z A lek s a n dr i i (370-415) córka greckiego matematyka Teona
Młodszego. Ze źródeł bizantyjskich wiadomo, że wykładała w Muzeum
Aleksandryjskim astronomię, matematykę i filozofię interpretując dzieła
Platona, Arystotelesa i innych filozofów greckich w duchu neoplatonizmu. Jej imieniem nazwany został jeden z kraterów księżycowych.
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Ograniczając dalsze uwagi do wspomnienia jedynie kilku najbardziej
znanych postaci trudno nie wymienić Karoliny Lukrecji H e r s c h e l
(1750-1848) siostry słynnego angielskiego astronoma Williama Herschela.
Będąc asystentką swego brata odkryła w latach 178&----1797 aż osiem komet oraz opracowała katalog mgławic i gromad gwiazd zawierjący około
2500 obiektów. Także i jej imię upamiętnione zostało wśród nazw tworów księżycowych. Warto także przypomnieć, iż podobno jedynie dzięki
namowom siostry strudzony William Herschel nie odszedł od teleskopu
tej nocy 1781 roku, której odkrył planetę Uran.
Henriette Swan L e a v i t t (1868-1921), amerykańska astronomka
(Harvard Observatory), odkryła w roku 1912 zależność między okresem
zmian blasku i jasnością absolutną cefeid, umożliwiającą pomiar odległości galaktyk i gromad gwiazd, w których zaobserwowano cefeidy.
Wyznaczenie typów widmowych około 250 tysięcy gwiazd opublikowanych w Henry Draper Catalogue zawdzięczamy Annie C a n n o n
(1863-1941) współpracowniczce amerykańskiego astronoma E. Pickeringa. Ich wspólnym dziełem jest tzw. harvardzka klasyfikacja widmowa gwiazd.
Najsłynniejszą bodaj miłośniczką astronomii była Gabriela Kamila
F l a m m ar i o n (1878-1962) żona niezrównanego francuskiego popularyzatora astronomii Kamila Flammariona, a po jego śmierci (w 1925 r.)
kontynuatorka dzieła swego męża (m. in. dyrekcja obserwatorium w Juvisy koło Paryża, wydawanie czasopisma "l' Astronomie").
I wreszcie na zakończenie nie sposób pominąć w tym miejscu milczeniem pierwszej i jak dotychczas jedynej kobiety - kosmonauty Walentyny T i er e s z k o w ej -N i koł aj e w ej, która w czerwcu 1963
roku na pokładzie statku kosmicznego Wostok VI dokonała w ciągu
71 godzin 48 okrążeń Ziemi. Nie jest ona astronomem, jednakże jej imię
zajmuje szczególne miejsce pośród czcicielek Uranii.
A ile dzisiaj kobiet zajmuje się astronomią? Trudno oczywiście na to
pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Wśród członków Międzynarodowej
Unii Astronomicznej 7.1°/o to kobiety; niektóre z nich piastują nieraz
bardzo wysokie i odpowiedzialne funkcje w hierarchii naukowej (np.
w Polsce dyrektorem jednego z Obserwatoriów Astronomicznych jest
kobieta). Zadne jednak statystyki nie są w stanie określić udziału bezimiennych rzesz matek, żon, córek czy sióstr w pomnażaniu wiedzy
o Wszechświecie.

KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI

Ile nas jest?
Od p.
maliśmy

Łucji Szymańskiej (Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja
list następującej treści z prośbą o zamieszczenie:

4) otrzy-

Ile nas jest?
Przeglądając ostatnie
"męski" charakter tego
rzadko można napotkać

roczniki Uranii zwróciłam uwagę na typowo
pisma. Po prostu - wśród autorów artykułów
nazwisko kobiece. Czyżby astronomia była zaCzyżby kobiety w mniejszym stopniu wykazydziedziną wiedzy lub w mniejszym stopniu od-

Wodem czysto męskim?
Wały zainteresowanie tą
czuwały jej piękno?
Lecz fakty są nieubłagane. W roku 1964 na 32 autorów w Uranii są
nazwiska tylko 2 kobiet. W roku 1965 na 45 autorów - tylko l kobieta,
w roku 1966 na 40 autorów - tylko 4 kobiety*). Może jest to dziedzina

l

l'

<l

'
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zbyt trudna dla kobiet? Nie chodzi tu zresztą o działalność fachową nasze Towarzystwo jest przecież towarzystwem "miłośników" astronomii,
w każdym razie aktywność kobiet w dziedzinie pogłębiania wiadomości
z astronomii, a szczególnie - w dziedzinie popularyzacji, jest niewielka .
.Może to jakaś pozostałość po wielowiekowym upośledzeniu kobiet w dziedzinie wykształcenia ...
Nie wiem ile kobiet-członków liczy PTMA i ile z nich prowadzi aktywną działalność w naszym Towarzystwie. To, co napisałam, mogłoby
być wstępem do dyskusji na temat roli kobiet w PTMA. Obawiam się,
że jest ona znikoma, a powinno ]Jyć inaczej. W tym właśnie celu napisałam tę notatkę.
ŁUCJA SZYMAŃSKA

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Kwiecień

1969 r.

· W tym miesiącu aż trzy planety znajdą się w złączeniu ze Słońcem,
co ciekawsze jednak, dwie z nich "przeżyją" złączenie ze Słońcem tego
samego dnia: 8 kwietnia przypada bowiem dolne złączenie Wenus i górne złączenie Merkurego. W związku z tym Merkury i Wenus będą do
połowy miesiąca niewidoczne, ale już w trzeciej dekadzie powinniśmy
je łatwo odnaleźć. Merkury będzie widoczny wieczorem nad zachodnim
horyzontem; jasność jego będzie malała od -1.5 do zerowej wielkości
g'\Viazdowej, bowiem z dnia na dzień będzie ubywało oświetlonej części
jego tarczy (co możemy dostrzec przez lunetę), jakkolwiek kątowa średni
ca tarczy będzie wzrastała od 5" do 7". Natomiast Wenus odnajdziemy
rankiem nad wschodnim horyzontem; jej jasność będzie z kolei wzrastała od -3.5 do -4.2 wielkości gwiazdowej, ponieważ w lunecie zobaczymy planetę w postaci wąskiego sierpa, który będzie stale "grubiał",
chociaż jego średnica kątowa będzie malała od 60" do 50".
Mars znajduje się w niezbyt korzystnych warunkach obserwacyjnych,
chociaż stale zbliża się do Ziemi, w związku z czym w ciągu miesiąca
jasność jego wzrośnie od -0.2 do -1.1 wielkości gwiazdowej, a kątowa
średnica tarczy od 11" do 15"; widoczny jest dopiero po północy, nisko
nad południowym horyzontem jako czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze
· wężownika. Saturn ma w tym miesiącu złączenie ze Słońcem i jest
niewid oczny.
W dobrych warunkach obserwacyjnych jest nadal Jowisz, widoczny
prawie całą noc w gwiazdozbiorze Panny jako jasna gwiazda około -2
wielkości; kątowa średnica jego tarczy wynosi około 40". Przez lunetę
lub dobrą lornetkę możemy obserwować ciekawe zjawiska w układzie
czterech galileuszowych księżyców Jowisza; pod odpowiednimi datami
podajemy dokładne momenty tych zjawisk.
Uran widoczny jest prawie całą noc w gwiazdozbiorze Panny, ale
musimy go obserwować przez lunetę lub lornetkę, jest bowiem na granicy widzialności gołym okiem (około 6 wielkości gwiazdowej). Neptun
widoczny jest po północy w gwiazdozbiorze Wagi, ale dla odnalezienia
*) List p. Szymańskiej wpłynął do redakcji w marcu 1967 r. W ciągu tych
dwóch lat uzyskaliśmy dalszy materiał statystyczny. I tak, w r. 1967 - 39 autorów, w tym 6 kobiet, w r. 1968 - 39 autorów, w tym 2 kobiety.
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go musimy użyć większej lunety, jest bowiem około 8 wielkości. Ptuton
dostępny jest prawie całą noc w Warkoczu Bereniki, ale można go obserwować tylko przez duże teleskopy jako gwiazdkę około 14 wielkości.
Kątowa średnica Urana wynosi 4", Neptuna 2".4, a Plutona zaledwie
0".2.

Przez

większe lunety możemy też odnaleźć dwie planetoidy około
wielkości gwiazdowej: Pattas widoczną po północy w gwiazdozbiorze
Herkulesa oraz Metis widoczną wieczorem na granicy gwiazdozbiorów
Raka i Lwa. Tarczek planetoid nie dostrzeżemy nawet przez silne in-

10

strumenty.
W kwietniu zdarzy się też półcieniowe zaćmienie Księżyca, niestety
u nas niewidoczne. Natomiast w dniach od 19 do 23 kwietnia promieniują meteory z roju Lirydów i warunki obserwacji mamy w tym roku
dobre. Poza tym tarcza Księżyca zakryje w tym miesiącu Urana oraz
dwie gwiazdy pierwszej wielkości, Kłos Panny (nawet dwukrotnie!)
i Antaresa, żadne z tych zjawisk nie będzie jednak widoczne w Polsce.
ld22h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odległości 2°.
l /2d O lh26m obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza przez
tarczę planety. W tym czasie nastąpi też złączenie Księżyca z Uranem;
planetę odnajdziemy za pomocą lunety lub lornetki w odległości l o na
północ od tarczy Księżyca.
2d Półcieniowe zaćmienie Księżyca niewidoczne w Polsce. Zaćmienie
Widoczne jest w Azji, w Australii, na Oceanie Spokojnym, na Oceanie
Indyjskim i na Antarktydzie.
2/3d Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy JoWisza. Księżyc l rozpoczyna przejście o 22h45m, a jego cień pojawia się
na tarczy planety o 23h2m; księżyc kończy przejście o OhSsm, a cień
o lhl6lll.
3d14h Bliskie, lecz niewidoczne

złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem
Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w płd.-wsch. Azji oraz
na Oceanie Spokojnym.
3/4•1 Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca
Jowisza. O 19h52m księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy planety,
by o 22h24m pojawić się nagle z cienia planety w pobliżu prawego brzegu
jej tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą).
6<1 O 411 Neptun znajdzie się w złączeniu z Księżycem w odległości 6°
na północ od niego. O 20h nastąpi bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, czerwoną gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona
(Niedźwiadka); w Australii oraz na południowym Pacyfiku widoczne
będzie zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca.
7/Brl Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia 2 księżyca
Jowisza. Księżyc ten o 2lh5lm skryje się za lewym brzegiem tarczy planety (w lunecie odwracającej), a pojawi się z cienia planety niedaleko
Prawego brzegu jej tarczy dopiero o lhlBm.
Bu Dwie planety znajdą się dziś w złączeniu ze Słońcem: o 16h nastąpi dolne złączenie Wenus, a o 24h górne złączenie Merkurego.
8/ 9d Nad ranem, o 3hlOm, nastąpi zakrycie l księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
9/ lOd Na tle tarczy Jowisza przechodzi l księżyc i jego cień. Początek
Przejścia księżyca o Oh30m, a jego cienia o Oh56m; koniec przejścia księ
życa o 21143111, a cienia o 3hlOm.
10/lld Wieczorem obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie
księżyców Jowisza. Zaraz po zachodzie spostrzeżemy w pobliżu Jowisza
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brak jeio 3 księżyca, który przechodzi właśnie na tle tarczy planety
i jest niewidoczny. O 20h33m na tarczy Jowisza pojawia się cień tego
księżyca. Kiedy plamka cienia przemierzy już 1/ 3 tarczy planety, sam
księżyc 3 kończy właśnie swoje przejście i o 211134m ukaże się w pobliżu
brzegu tarczy - tuż koło księżyca l, który za chwilę, bo o 2lh37m sk ryje
się za tarczą Jowisza. Teraz więc widzimy znowu brak jednego k s iężyca,
natomiast na tarczy planety widoczny jest nadal cień księżyca 3 aż do
23h3lm. Księżyc l przejdzie tymczasem za tarczą planety, a potem przez
strefę jej cienia i o Ohl9m obserwujemy w pobliżu prawego brzegu
tarczy koniec zaćmienia tego księżyca.
lld Wieczorem obserwujemy koniec przejścia l księżyca (o 2lh9m)
i jego cienia (o 2lh3Brn) na tle tarczy Jowisza.
14/15!1 O Oh7m obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowisza przez tarc:r:ę
planety.
15dl7h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
16/ 17<1 Wieczorem obserwujemy koniec przejścia 2 księżyca i jego
cienia przed tarczą Jowisza; koniec przejścia księżyca o 20h52m, a cienia
o 22h6JU. Natomiast po północy obserwujemy początek przejścia l księ
życa i jego cienia; księżyc rozpocznie przejście o 2hl5m, a jego cień ukaże
się na tarczy planety o 21151m.
17/ 18<1 Znowu mamy jednoczesne przejście księżyca 3 przed tarczą
Jowisza i księżyca l za tarczą planety. Księżyc 3 rozpoczyna przejście
o 22h3m, a księżyc l kryje się za tarczą Jowisza o 231122m. O Oh31m pojawia się na tarczy planety cień księżyca 3, a sam księżyc kończy swoje
przejście o Oh56Jn. Tymczasem księżyc l przechodzi przez strefę cienia
planety i pojawi się nagle w pobliżu prawego brzegu jej tarczy o 21113m
(koniec zaćmienia). Cień księżyca 3 będzie widoczny na tarczy planety
prawie do zachodu Jowisza w Polsce.
18d2lh Saturn w złączeniu ze Słońcem. Wieczorem obserwujemy wę
drówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Foczątek przejścia
księżyca o 20h42m, a jego cienia o 21h19m; koniec przejścia księżyca
o 22h54m, a cienia o 23h32m.
20d7h Słońce wstępuje w znak Byka; jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 30°.
21/ 22<1 Nad ranem, o 2h24m, obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowisza
przez tarczę planety.
22<1 Maksimum aktywności meteorów z roju Lirydów. Radiant tego
roju leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h4m, dekl.
+33°. Warunki obserwacji są w tym roku dobre, chociaż rój nie jest
zbyt bogaty (można oczekiwać zaledwie do 10 meteorów w ciągu godziny).
23/ 24<1 Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Począ23d16h50m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1547 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
tek przejścia księżyca o 20h33tn, jego cienia o 22112m; księżyc kończy
przejście o 23hl2m, a cień schodzi z tarczy planety o Oh42m.
24/25d O lhBm nastąpi zakrycie l księżyca Jowisza przez tarczę planety, a o lh27m księżyc 3 rozpoczyna przejście na tle tarczy.
25/ 26<1 Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy
Jowisza. Księżyc rozpoczyna przejście o 22h2Bm, a jego cień o 23h14m;
księżyc kończy przejście o Oh41tn, a cień o 1h27111.
26(l Wieczorem obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza.
Księżyc ten o 22h37m pojawi się nagle z cienia planety w niewielkiej
odległości od prawego brzegu jej tarczy (w lu necie odwracającej ).
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27d Dwie planety nieruchome w rektascensji: o 4h Mars i o 8h Wenus.
28d O lOh planetoida Fallas nieruchoma w rektascensji. Wieczorem
o 21h20m obserwujemy koniec zaćmienia 3 księżyca Jowisza; księżyc ten

pojawi się z cienia planety w odległości równej prawie średnicy tarczy
od jej prawego brzegu.
29ll Dwie planety w niewidocznym złączeniu z Księżycem: o 2h Jowisz, a o 8h Uran. Na Antarktydzie widoczne będzie zakrycie Urana
przez tarczę Księżyca.
30ll Przemierzając gwiażdziste niebo, już po raz drugi w tym miesiącu
Księżyc zbliża się do Kłosa Panny (Spiki), gwiazdy pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Panny. O północy nastąpi bliskie złączenie Spiki
z Księżycem (gwiazda widoczna jest tuż ponad tarczą Księżyca), a zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie na Atlantyku
i w zachodniej części Fałudniowej Afryki. Tej nocy obserwujemy też
początek przejścia 2 księżyca (o 22h54m) i jego cienia (o 24h38Jn) na tle
tarczy Jowisza.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
Odległości

bliskich planet

D at a

1969
III 22
IV l
11
21
V l

l-o-d-S-ło_ń_:_a_e--:1-n_:-d-5 _Z_i_e_m_i_l_o_d_S-ło_n_'c-:---,al_r_:-d-Z-ie_m_i
J.

a. mlnkm J.

0.720
0.721
0.722
0.723
0.724

107.6
107.8
108.0
108.2
108.4

a. mlnkm j.

0.326
0.292
0.284
0.306
0.352

48.7
43.6
42.5
45.8
52 7

a. mlnkm j.

1.588
1.576
1.564
1.552
1.539

237.5
235.8
234.0
232.2
230.3

a. mln km

0.926
0.836
0.751
0.674
0.607

138.5
125.0
112.3
100.8
90.8

Słońca
(na 13 h czasu środk.-europ.)

Dane dla obserwatorów

Data
1969

IV l
3
5
7
9
11
13
15

l

Data

p

1969

u

o

o

-26.24
-26.30
-26.33
-26.34
-26.32
-26.27
-26.18
-26.08

-6.50
-6.38
-6.26
-6.13
-5.99
-5.86
-5.70
-5.55

292.60
266.21
239.82
213.42
187.03
160.63
134.22
107.81

IV 17
19
21
23
25
27
29
V l

p

u

o

o

-26.02
-25.76
-25.57
-25.34
-25.08
-24.80
-24.48
-24.13

-5.47
-5.22
-5.04
-4.86
-4.68
-4.48
-4.29
-4.09

94.61
55.01
28.59
2.15
335.73
309.30
282.87
256.44

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy;
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy.

wierzchołka
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Data
1969

1969 r

l

lh

PLANETY I PLANETOIDY

czasu

środk.-europ.

MERKURY
o
hm

hm

l

o 14

11
21

l 27
2 44
3 51

Vl

l

Warszawa

-

0.5
+ 8.0
+17.2
+22.7

5 14
5 02
4 50
4 40

l
11
21

V l

16 46
16 56
17 Ol
17 02

-21.7
-22.3
-22.7
-23.2

23 45
23 20
2"~ 49
2213

hm

hm

113
o 52
o 37
o 35

7 40
7 07
6 30
5 48

Widoczny po północy jako czerwona gwiazda około -o.s wielk.
w gwiazdozbiorze Wężownika, nisko nad płd. horyzontem.
SATURN

III 22
IV 11

V I

136
146
l 55

l

+7.61
+8.5
+9.4

634
5 21
406

1

19 52
18 47
17 42

Niewidoczny.

+16.3
+13.2
+ 9.3
+ 6.6

III 24
IV 13

Y3

15 46.9
15 45.6
15 43.6

h m

-18 09'
-18 04
-17 57

3 17
l 57
o 36

+13 35
+15 24
+17 14
+ 19 02
+20 42
+22 09

38
19
04
07

miesiąca
odszukać ją

12 02
1158
11 54
11 51

+1.5
+2.0
+2.3
+2.6

16
16
15
14

5 07

55
05
20
37

4 27

3 46
3 04

Widoczny prawie całą noc
jasna gwiazda (-2 wielk.)
w gwiazdozbiorze Panny.

jako

URAN

12 09
12 05
1203

l

l

-O. l 117 45
+0.2
16 21
+0.5
1500

5 47
4 25
305
noc

(około

w
6

l wpoludni ku

a

PLUTON

o

PLANETOIDA 2 P ALLAS

18 31.2
18 36.3
18 39.4
18 40.4
18 39.1
18 35.7

19
18
17
16

Widoczny prawie całą
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KWIECIEŃ 1969

Nr 4

Jedno ze zdjęć dokonanych za pomocą teleobiektywu przez załogę statku Apollo-8 na "odwrotnej" stronie Księżyca, obejmujące obszar kwadratowy o boku
około 32 km. Kamera była skierowana pionowo w dół. Obszar znajduje się wewnątrz niemianowanego dotąd krateru o średnicy około 160 km, zlokalizowanego w miejscu, którego szerokość południowa wynosi 10°, a długość wschodnia 160° .
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie krateru Ciolkowskiego dokonane przez załogę
statku Apollo-8. Krater znajduje się w pobliżu południowego bieguna na "odwrotr.ej" stronie Księżyca, jego średnica wynosi około 240 km. Pierwsze zdję
cie tej okolicy Księżyca dokonał radziecki pojazd kosmiczny Luna-3.
Trzecia strona okładki: Dwa kadry telewizyjnego reportażu z lotu radzieckiego
statku kosmicznego Sojuz-4. U góry moment startu w dniu 14 stycznia 1969 r.
U dołu - kosmonauta W. S z a t a ł o w w kabinie statku podczas lotu wokół
Ziemi.
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POLSKl EGO TOWARlYSTWA
Ml łOŚ Nl KÓW ASTRON OMil

KWIECIEŃ 1989

Nr 4

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

SPIS

TREśCI

Włodzimierz Zonn Kosmologia
dawniej i dzi~.
Andrzej Marks Baza satelitarna.
Jerzy Cwirko-Godycki - Droga
na Księżyc (4).
Kronika: Termiczne lmnsekwencje osobliwości obrotu Merkurego - Rój meteorów związany z kometą Rudnickiego?
Poradnik obserwatora: Zjawiska
w układzie satelitów Jowisza (Roman Janiczek) - Wenus w pierwszej dekadzie k•w ietnia równocześnie Gwiazdą Poranną i Gwiazdą,_
Wieczorną (Jan Kasza).
Kronika historyczna: Kółko Astronomiczne w Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu - Profesor Jan
Szyc.
Kalendarzyk astronomiczny.

Czwarta strona okładki: Nasza Ziemia
z lotu ptaka. Fotografia obejmuje obszar
między 50° długości zachodniej a
60°
długości wschodniej. Wyraźnie widoczna
pólnocna część Afryki, półwysep ArabSki, morze Sródziemne. Szczególnie ostro
Widoczna okolica morza Czerwonego
l Kanału Sueskiego, widoczny również
NU w średnim i dolnym biegu. Przez
lupę można wyraźnie dostrzec deltę Nilu
Zdjęcie wykonał w dniu 21 września ·
oraz wielką zaporę wodną pod Asuanem.
Zdjęcie wykonał w
dniu 31 września
1968 r. statek radziecki Sonda-6 z odległości 90 tys. kilometrów.

W dniach od 18 do 22 kwietnia 1969 r. odbędzie się w Bolonii (Włochy) kons,t ytucyj,
ny kongres Międzynarodowej
Unii Miłośników Astronomii
(MUMA). Zasadniczym celem
powstającej
organizacji jest
;?:rzeszenie
astronomicznego
ruchu miłośniczego na całym
świecie poprzez koordynację
działalności narodowych towarzystw
popularyzujących
astronomię.

Główne

środki

realizacji tego celu to wymiana doświadczeń w zakresie form działalności, uzgadn•i anie programów obserwacyjnych, wymiana publikacji,
materiałów
szkoleniowych
i informacyjnych, organizowanie i ułatwianie wzajemnych
k·G ntakt6w między narodowymi towarzysrtwami itp. Sprawa
przystąpienia Pol,skiego Towarzystwa Miłośników Astronomii do organizującej się Unii
jest obecnrie rozważana przez
odpowiednie władze Polskiej
Akademii Nauk.
Korzystając
z uprzejmego
zaproszenia
organizatorów
pierwszego kongresu MUMAStowarzyszenia
Miłośników
Astronomii w Bolonii, które
zaoferowało pokrycie kosztów
poby1u we Włoszech dwóch
oficjalnych
przedstawicieli
każdego
narodowego towarzystwa, w pracach kongresu
weźmie
udział
delegacja
PTMA w składzie: doc. dr Józef Salabun - prezes Zarządu
Głównego
PTMA oraz dr
Krzysztof Ziołkows'ki sekretarz redakcji naszego pisma. Warto dodać, że - jak
już informowaliśmy Czytelników "Uranii" - dr Ziołkow
ski jest reprezentantem Polskri
w komirtecie organizacyjnym
powstającej

Unii

Międzynarodowej

Miłośników

Astronomii.
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Warszawa

KOSMOLOGIA DAWNIEJ I DZIS
I. Od Ptolemeusza do Kopernika

Ostatnio kosmologia rozwija się z dala od innych działów
astronomii. Wiele współczesnych kosmologów jest zdania, że
należy ją dziś traktować jako jeden z działów fizyki teoretycznej. Wydaje się, iż jest w tym wiele słuszności, chociażby dlatego, że w kosmologii typowym biegiem rozumowania jest dedukcja, podczas gdy w naukach przyrodniczych dominują metody indukcyjne; że raz po raz ucieka się do pojęć i modeli
wyidealizowanych, tak częstych w fizyce teoretycznej (ciało
doskonale czarne, doskonale sprężyste itd.). Nie wchodząc
w tej chwili w rozważania, dlaczego tak się stało, stwierdzimy
jedynie, że kosmologia nie jest dotychczas związana w sposób organiczny z innymi dziedzinami astronomii. Można być
czynnym astronomem w każdej z jej gałęzi nie orientując się
wcale w zagadnieniach !kosmologicznych. Dlatego między innymi często pomija się je w programach studiów astronomicznych.
Wszystko to jest słuszne jeśli idzie wyłącznie o astronomów
zawodowych. Tam jednak, gdzie idtie o sprawy szersze, o to
co nazywamy światopoglądem, znajomość kosmologii staje się
czymś dość istotnym. Nie idzie wcale o wykształcenie, czy
"uczoność", lecz o coś znacznie prostszego i jednocześnie skomplikowanego. O sposób widzenia świata.
Oglądanie czegoś nawet w najprymitywniejszym sensie tego
słowa, daje wyniki zależne od stanu umysłu oglądającego. Oko
człowieka współczesnego jest czym innym, niż oko ludzi epoki
średniowiecza, którzy oglądając kometę widzieli ją w kształ
cie potwornej twarzy z rozwichrzonymi włosami, lub jako
krzyżujące się miecze. Trwając po dziś dzień gorączka "spodków latających" świadczy najwyraźniej o tym, iż po dziś dzień
sugestia jest potężnym czynnikiem wielu wrażeń wzrokowych.
Jeszcze silniejszym jest ona zapewne w innych przeżyciach
ludzkich, a więc w tym wszystkim, z czego tworzy się to, co
nazywamy ogólnie światopoglądem człowieka.
Abyśmy nie ulegali sugestiom fałszywym, aby nasze oko
i inne zmysły działały możliwie obiektywnie i bezstronnie,
niezbędne jest pewne minimum wiedzy o otaczającym nas
świecie. W tym kosmologia spełnia niepoślednią rolę. Dlatego
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wydaje się słuszne popularyzowanie rówmez i tej dyscypliny
naukowej, mimo, że nie jest ani łatwa, ani przemawiająca do
tego, co nazywamy "zdrowym sensem".
W starożytności kosmologii nie odróżniano od astronomii,
ponieważ uczeni byli przekonani o tym, iż świat widzialny jest
cały m wszechświatem. Nieruchoma Ziemia była środkiem
olbrzymiej kuli, do której przymocowane były gwiazdy. Owa
sfera gwiazd stałych obracała się bezdźwięcznie, idealnie jednostajnie. Jej ruch udzielał się także "gwiazdom błądzącym" planetom, które ponadto miały jeszcze inny ruch. Dlatego
każdą z nich umieszczono na innej sferze znajdującej się wewnątrz sfery gwiazd stałych, mającej jednak odrębny od niej
ruch. Wśród planet znalazło się także Słońce, ponieważ również i ono zmienia swoje położenie wśród gwiazd.
Astronomowie starożytni byli przekonani o tym, że ruch
ciał nłebieskich może się odbywać tylko po krzywych "doskonałych" po kołach, i że ruch ten musi być jednostajny.
Aby uzgodnić wyniki obserwacji z tą fałszywą jak dziś wiemy "zasadą kosmologiczną", niektóre planety należało umieszczać na obwodach kół, których środki biegły po obwodzie
większego koła, mającego za środek Ziemię. Cała uwaga astronomów starożytnych była skupiona wokół doboru rozmiarów
odpowiednich kół i szybkości obiegu po nich planet; tak aby
teoria możliwie dobrze zgadzała się z obserwacją i żeby na
jej podstawie można czynić przepowiednie na wiele lat naprzód. Układano więc słynne tablice, zawierające wszystkie
dane co do przyszłych położeń różnych planet na niebie; póź
niejsza zgodność tych danych z obserwacją była głównym argumentem na rzecz teorii.
Opisaną tu teorię nazwano później modelem geocentrycznym
wszechświata, ponieważ miejsce centralne zajmowała w nim
Ziemia.
Aczkolwiek przyszłość pokazała, iż model ten nie jest w zgodzie z rzeczywistością; uderzające jest w nim to, że astronomowie starożytni oparli się w swej kosmologii na pewnej
słusznej zasadzie matematycznej, zupełnie im nieznanej. Przyjęli mianowicie, że każdy ruch na niebie (ruch na kuli) może
być przedstawiony jako suma ruchów kołowych jednostajnych. Słuszność tego twierdzenia (w nieco odmiennej formie)
udowodnił dopiero w XIX wieku słynny matematyk Fourrier.
Błędny z przyrodniczego punktu widzenia model kosmologiczny był swego rodzaju doskonałością w sensie matematycznym!
Cóż i tak bywa w nauce i wcale nie tak rzadko ...

100

URANIA

4/1969

Kto wie, czy nie dlatego właśnie model geocentryczny tak
w astronomii utrzymał. Przedostał się też do róż
nych religii, bo przecież ci, którzy w pewnej chwili ją tworzą,
opierają się na tym stanie nauki, w jakim ją zastają. Dlatego
zarówno religia żydowska, jak i chrześcijańska oparły się na
modelu geocentrycznym wprowadzając ponadto swoistą interpretację spraw kosmologii pierwszą w dziejach ludzkości
kosmogonię, traktującą o powstaniu wszechświata.
Jakkolwiek naiwną i śmieszną wydawać się nam może biblijna opowieść o stworzeniu świata, jedna w niej rzecz zasługuje na uwagę: to mianowicie, że świat w swojej obecnej
formie nie powstał odrazu. Że powstawał w kolejnych etapach. Wobec wszechmocy Boga nic nie stało na przeszkodzie
do imputowania Mu stworzenia świata w jednorazowym akcie
twórczym. Rozłożenie go na wiele dni świadczy zapewne
o tym, iż przodkowie nasi wyczuwali sprawę ewolucji; kto
wie czy nie w większym jeszcze stopniu, niż wielu ludzi WSIPÓł
czesnych wytaczających procesy sądowe nauczycielom za darwinowską naukę o ewolucji gatunków.
Wrocmy jednak do spraw astronomii. Jak wiemy model geocentryczny przetrwał tysiące lat, aż do chwili, gdy "pewien
głupiec sar macki" odważył się na przewrócenie całej astronomii i tym samym Starego Testamentu. Głupcem tym- jak domyślamy się był Mikołaj Kopernik, tym zaś, który go talk
niepochlebnie określił - słynny reformator Marcin Luter.
To czego dokonał Kopernik w języku dzisiejszej fizyki moż
na sformułować w jednym zdaniu: przeniósł układ odniesienia z Ziemi do Słońca. I wyciągnął z tego pewne konsekwencje głównie natury obserwacyjnej. Tego rodzaju czynności myślowej potrafi dokonać dziś każdy student fizyki czy astronomii. Wtedy jednak była ona prawdziwą rewolucJą, ponieważ
nikomu do głowy nie przychodziła możliwość przenoszenia
w myśli człowieka z jednego punktu odniesienia w drugi.
Z Ziemi na inną planetę! Nie znano wtedy jeszcze zasady
względności ruchu, którą sformułował wiele lat później Galileusz. Tym bardziej nie umiano stosować jej w praktyce.
Ow krok Kopernika był tym bardziej ryzykowny, ponieważ
przekreślał możność stosowania w astronomii pięknej idei matematycznej, o której przed chwilą była mowa. Jej doniosłoś~
musiał Kopernik w pełni doceniać, jako że był również znakomitym matematykiem.
Astronomowie dość szybko przyjęli model kopernikowski
wszechświata. Prawdziwy i długotrwały dramat rozegrał się
długo się
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jednak w kołach, które na dawnym modelu geocentrycznym
zbudowały swój system filozoficzny; przede wszystkim w kołach religijnych. Nie będziemy tu przypominali znanych faktów prześladowań ludzi wyznających idee kopernikowskie, ani
tego, że De Revolutionibus wiele lat znajdowało się na liście
dzieł zakazanych. Wszystko to świadczy, iż istotnie idee astronomiczne sarmaokiego Astronoma głęboko sięgały w cały
gmach filozofii średniowiecznej i ją rujnowały.
Według poglądów geocentrycznych Ziemia była środkiem
wszechświata, miejscem wyróżnionym pod każdym względem:
kosmicznym ścieki e m zła, rpadołem płaczu. Kosmos był czymś
zamkniętym, jakby dla niej stworzonym. Planety i konstelacje
zdawały się kształtować swym wpływem dusze ludzkie i słu
żyć im jako znaki rozpoznawcze ich przyszłych losów. Nic też
dziwnego, że w tej atmosferze zrodziło się przekonanie o tym,
iż każdy twór natury do czegoś służy, ma swój cel, czy przeznaczenie. Celowość natury i jej niezmienność - oto przekonania, jakie implikował model geocentryczny. Ponadto odsuwał wszelką myśl o możliwości zastosowania jakiegokolwiek
bądź innego układu współrzędnych, wprowadzając tym samym pojęcie absolutu w spojrzeniu na przyrodę.
Wszystko to stanowiło znakomite rusztowanie do tego, aby
w oparciu o "naturalne" przesłanki papieże i głowy państw
mogli deklarować swoje prawa do żądania absolutnego posłu
szeństwa; mogli oszałamiać ludzi swoimi "zawsze", "nigdy",
"odwieczne" i "niewzruszone" ... I nagle całe to rusztowanie
legło w gruzach ...
"Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię" tak ocenili Polacy
wyczyn swego znakomitego kompatrioty. Kto wie, czy nie
słuszniejsze było powiedzenie, iż Kopernik z Ziemi uczynił
gwiaz;dę (tak bowiem za jego czasów nazywano również planety).
ANDRZEJ MARKS -

Wars zawa

BAZA SATELITARNA
Eksperyment przeprowadzony przez uczonych radzieckich
w dniach 14-18 stycznia otworzył erę budowy permanentnych baz satelitarnych. Ponieważ pośród licznych i różnorod
nych korzyści jakie będziemy z nich mieli, znajduje się również i ta, że będą one wykorzystywane jako ponadatmosfe-
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ryczne obserwatoria astronomic:z;ne, eksperyment ten ma nieznaczenie dla astronomii.
go wzlot w dniu 14 stycznia o godzinie
8 minut 39 czasu warszawskiego statku kosmicznego Sojuz 4.
Początkowe parametry charakteryzujące jego wokółziemską
orbitę miały wartość: 173; 225 km; 51°40'; 88m,25. Filotern
statku był 41-letni kosmonauta ppJ:Ik. Władimir S z a t al o w. (Wkrótce po starcie kosmonauta zmienił nieco prędkość
lotu statku, a tym samym parametry jego orbity).
W dobę później wystartował o godzinie 8 minut 14 statek
kosmic:z;ny Sojuz 5. Początkowe parametry charakteryzujące
jego orbitę miały wartość: 200; 230 km; 51 °40'; 88m,7, przy
czym został on wprawiony w ruch stosunkowo niedaleko
(o 1000 km) od Sojuza 4. Załogę nowego statku stanowili:
34-letni płk. B o rys W o 'ł y n o w, 35-letni kn. inż. A l i e ks i e j J e l i s i e j e w i 34-letni ppłk. inż. J e w g i e n i j
Chrunow.
Wyjaśnić tu trzeba, że statki Sojuz 4 i 5 były statkami identycznego typu, jak wcześniej wypróbowany przez płk. G i e o rg i ja B i er i e g a woj a statek Sojuz 3 i wysłany bez załogi
Sojuz 2. Statki tego typu składają się z:
- Przestronnej, kulistego kształtu kabiny orbitalnej, peł
niącej funkcję laboratorium i 'p omieszczenia rekreacyjnego.
Na powierzchni kabiny jest umieszczone urządzenie łączące,
umożliwiające przyłączenie się do innego statku kosmicznego,
a w jej ścianie znajduje się luk wyjściowy. (W razie potrzeby
kabina ta pełni dla statku funkcję śluzy wyjściowej).
- Kabiny nawigacyjnej pełniącej zarazem funkcję kabiny
powracającej. (Obie kabiny łączą się oczywiście lukiem przejwątpliwie istotne
Zapoczątkował

ściowym).

- Członu rakietowego mogącego zwiększać lub zmniejszać
prędkość lotu statku i zmieniać kierunek lotu. Zasób substancji odrzutowej umożliwia wzniesienie się na wysokość 1300
~m. Do boków kadłuba członu rakietowego przymocowane są
dwie płyty z fotoogniwami wytwarzającymi prąd elektryczny.
Mają one powierzchnię 14 m 2 , a ich zaletą jest to, że mogą
wytwarzać prąd elektryczny przez niemal dowolnie długi
okres czasu bez zużywania jakiejkolwiek substancji roboczej,
nie trzeba więc nią obciążać statku.
W dniu 16 stycznia o godzinie 8 minut 37 statek Sojuz 4
majedwy-

zaczą'ł przybliżać się do statku Sojuz 5. Przebiegiem tego
newru kierowały najpierw urządzenia automatyczne. Gdy
nak statki znalazły się o 100 m od siebie, Szatałow zaczął
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biegało nadzwyczaj sprawnie i o godzinie
ki zetknęły się i połączyły ze sobą.
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Zbliżanie się prze9 minut 20 oba stat-

Tym samym kosmonauci radzieccy zrealizowali pierwsze
w dziejach połączenie dwóch zał-ogowych statków kosmicznych,
a połączone ze sobą statki Sojwz 4 i 5 utwoLrzyły największy
i najbardziej komfortowo dotychczas urządzony załogowy statek kosmiczny, złożony z czterech kabin o łącznej objętości
18 m 3 (trzy razy większej niż kabiny Apollo), dwóch członów
rakietowych i liczący 4 osoby załogi. Bez żadnej przesady
więc obielkt ten można było nazywać prototypem bazy satelitarnej.
' Wkrótce po połączeniu się statków J elisiejew i Chrunow
wyszli na zewnątrz kaibiny orbitalnej Sojuza 5. Po raz pierwszy więc w otwartej przestrzeni ikosmic;,>;nej znalazło się dwóch
ludzi. Stanowi to nie tylko różnicę ilościową, ale i jakościową,
gdyż kosmonauci utworzyli pierwszą w dziejach kosmonautyki brygadę roboczą. Uodać przy tym trzeba, że byli oni ubrani w skafandry nowego ty:pu, posiadające ca&owicie autonomiczne urządzenia wytwarzające w ich wnętrzach odpowiednie warunki życiowe. T~m samym byli oni uniezależnieni od
statków i mieli dużą swobodę poruszania się i wykonywania
różnorodnych czynności.

J elisiejew i Chrunow przebywali na zewnątrz statku przez
po czym nie powrócili już do kabiny statku
Sojuz 5, ale przeszli do kabiny orbitalnej statku Sojuz 4, realizując tym samym pierwszą w dziejach "przesiadkę" kosmiczną. Znączenie jej polega na tym, że opanowano w ten sposób
umiejętność wymiany załóg między różnymi statkami !kosmicznymi (n:p. między sta~kiem transportowym, a permanentną
załogową bazą satelitarną) i rozwiązano problem ratowania
załóg uszkodzonych sta~ów kosmicznych.
Po wejściu kosmonautów do statku Sojuz 4, oba statki nadal lecia'ły połączone ze sobą. Rozłączono je o godzinie 13 minut 55.
W dniu 17 stycznia o godzinie 7 minut 52 powróciła na Ziemię kabina lądująca S1
ojuaJ.a 4, a w dniu 18 stycznia o godzinie 9 także kabina lądująca statku Sojuz 5.
Pisząc o ty.m sukcesie kosmonautyki radzieckiej dodać trzeba, że już przed siedemdziesięciu laty Konstanty Ciorkowski
wykazał, iż jednym z :podstawowych zadań kosmonautyki bę
dzie właśnie ibudowa dużych załogowych baz sa1telitarnych,
czas pracy których obliczony będzie na całe lata. Załogi tych
około godzinę,

l!
l
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baz będą się przy tym oczyw1sc1e zmiemac co pewien okres
czasu, a do łączności z Ziemią wykorzystywane będą odpowiednie statki transportowe.
Wysuwając projekt budowy takich baz Ciołkowski zwrócił
uwagę na bardzo liczne i bardzo różnorodne korzvści z nich.
Wśród nich na poczesnym miejscu wymienić trzeba korzyść
jaką odniesie z nich astronomia. Na bazach tych umieszczać
się będzie różnorodne astronomiczne instrumenty obserwacyjne, k:tóre będą mogły odbierać pierwotne, niczym nie skażone,
promieniowanie ciał kosmicznych. Dlatego na plan pierwszy
wysuwać się oczywiście będą obserwacje w nadfiolecie i w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Badać się jednak
także będzie długofalowe promieniowanie radiowe i w ogóle
wszelkie rodzaje promieniowań - w tym promieniowania korpuskularne. Na bazach satelitarnych umieszczane więc będą
normalne teleskopy optyczne i radioastronomiczne, jak też
instrumenty obserwacyjne specjalnego typu. Dodać przy tym
<trzeba, że nareszcie będzie możliwe pełne wykorzystanie zdolności rozdzielczej dużych teleskopów, co na powierzchni Ziemi uniemożliwia atmosfera. Co prawda wymagać to będzie
niezmiernie precyzyjnej stabilizacji orientacji przestrzennej
teleskopu, co bynajmniej nie będzie łatwe, gdyż każde, najmniejsze nawet 1poruszenie obs~ugi bazy będzie tą stabilizację zakłócać. Być może więc, że teleskopy montować się bę
dzie nie na samej bazie, a obok niej, jako swego rodzaju niezależny obiekt kosmiczny połączony z bazą tylko kablem mieszczącym przewody sterownicze i przekazującym do bazy
obrazy kontrolne.
Projekty tego rodzaju obserwatoriów spotykają się co prawda z zarzutem, że te same wynrki można by uzyskać przy pomocy urządzeń automatycznych. Nie jest to jednak zarzut
słuszny dlatego, że automaty, choć są w działaniu subtelniejsze, dokładniejsze i szybsze niż człowiek, to jednak nie potrafią krytycznie selekcjonować przedmiotów badań na waż
niejsze i mniej ważne, a zupełnie bezradne są wobec nowych
i nieprzewidzianych zjawisk, do badania których nie zostały
przystosowane. Bezpośredni udział ludzi w czynnościach obserwacyjnych bardzo upraszcza przy tym konstrukcję urzą
dzenia obserwacyjnego, gdyż najprostsze 'nawet automaty są
urządzeniami niezmiernie skomplikowanymi.
Na zakończenie warto wspomnieć, że umiejętność montażu
baz satelitarnych bardzo przyda się także dla realizacji zało
gowych wypraw na Księżyc i najbliższe planety tzn. Wenus
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i Marsa. Jak wiadomo bowiem trzeba się będzie w tym celu
posługiwać bardzo dużymi statkami kosmicznymi, a więc dla
ich wysłania z Ziemi w całości trzeba by używać monstrualnie wielkich rakiet nośnych. Bardziej korzystne może się więc
okazać montowanie takiego statku z mniejszych elementów
w charakterze sztucznego satelity Ziemi, domontowanie do
niego w ten sam sposób rakietowego członu napędowego, po
czym nastąpi odlot statku ku celowi.
W-arto tu zauważyć, że wbrew rozpowszechnionym popularnym wyobrażeniom, międzyplanetarne statki kosmiczne wcale
nie muszą więc być montowane na uprzednio już istniejącej
bazie satelitarnej, ale najprawdopodobniej montowane one
będą w charakterze baz satelitarnych, odlatujących następnie
we właściwą podróż.
Wokółziemskie bazy satelitarne wykorzystywać ,się także
za~pewne ibędzie jako składy paliwa rakietowego, dla między
planetarnych statków kosmicznych i w wielu innych celach.
Wyliczanie ich wszystkich zbyt daleko by nas jednak zaprowadziło.

JERZY CWIRKO-GODYCKI -

DROGA NA

KSIĘZYC

Warszawa

(4)

W 1961 r. prezydent John F. Kennedy podejmuje decyzję
realizacji programu księżycowego Apollo. Określa też przypuszczalną datę lądowania człowieka na Księżycu około roku
1970 ...
Omawiając poszczególne etapy drogi na Księżyc, a w tym:
pojazdy automaty, projekt Mercury i Gemini, nie wspomniałem zupełnie o projekcie Apollo. Omówione dotąd etapy, tworzyły niezbędny fundament do lotu człowieka i bez tych dłu
got!'Wałych i skomplikowanych eksperymentów nie do pomyślenia byłby ten ostatni. Chciałbym jednak zwrócić uwagę
czytelnika na fakt, że obok omówionych lotów, projekt Apollo
realizowany jest systemartycznie od około 10 lat i to realizowany w pewnym sensie niezależnie, lub - jak kto woli równolegle z innymi.
Kiedy John F. Kennedy podjął decyzję lotu księżycowego,
Amerykanie dysponowali jedynie jednym typem dużej rakiety. Był to Saturn-l, zdolny wprawić w ruch satelitarny
ładunek o masie 10125 kg. Za mało niestety dla realizacji
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Apollo. Podjęto zatem energiczne próby i poszukiwania. Saturn-l, startował: 27.X.1967 r., 25.IV.1962 r., 16.X.1962 r.,
28.III.1963 r. Zaczęto też budowę silnika F-1, który mógłby
zastąpić 8 silników Saturna-l. Dopiero pięć połączonych silników F-1 miało dać w przyszłości Satul'llla-5. Ten ostatni byłby
zdolny wprawić w ruch satelitarny masę 108 ton, a na Księ
życ wyrzucić 40.5 tony. Ale Saturna-5 jeszcze nie było!
Należało dopiero zbudować tę gigantyczną rakietę o masie
2900 ton, wysokości 85 m (z pojazdem 112 m) i średnicy 10 m.
Należało dopiero zbudować wyrzutnie, halę montażową (budynek o największej na świecie objętości: 3 490 000 m 3), pojazd gąsienicowy zdolny przewieźć rakietę do odległego o 5 km
miejsca startu, słowem wszystko od początku ...
Problem jak dolecieć do Księżyca pozostawał ciągle otwarty. Brano pod uwagę trzy warianty:
l. Bezpośredni lot przy pomocy olbrzymiej rakiety Nova
(dwukrotnie potężniejszej od Saturna-5).
2. Spotkanie na orbicie, które wymagałoby wyrzucenia
dwóch Saturnów-5.
3. Spotkanie pojazdów na orbicie okołoksiężycowej, przy
użyciu jednego Saturna.
Dwa pierwsze projekty odrzucono. Lot bezpośredni okazał
się zbyt kosztowny i zbyt odległy w czasie; spotkanie natomiast dwóch Saturnów-5 i przetankowanie paliwa, zbyt ryzykowne. Ryzyko tego ostatniego polegało na niemożliwości
"uziemienia" pojazdu. Przepływ paliwa zmieniłby stan elektryczności statycznej, co z kolei mogłoby spowodować wyła
dowanie iskrowe i eksplozję paliwa. Po długich dyskusjach
i analizach pozostano przy koncepcji trzeciej.
I tak narodziła się realizowana obecnie wersja programu
Apollo.
W skrócie lot księżycowy przedstawia się następująco: Saturn-5 wynosi pojazd Apollo na odległość 180 km, wprawiając go w ruch satelitarny po torze kołowym. Następuje start
na Księżyc. Po wytraceniu SZ)Ilbkości Apollo staje się satelitą Księżyca. Dwóch astronautów przesiada ,się do pojazdu
lądującego i ląduje na powierzchni satelity Ziemi. Badanie
Księżyca. Start i powrót do pojazdu powrotnego, w lktór)llm trzeci astronauta oczekuje ich, krążąc wokół Księżyca.
Przesiadka do ,p ojazdu pow11otnego i start w kierunik u Ziemi.
Powrót.
Przy pierwszej serii prób Apollo, stosowano jeszcze rakietę
Saturn-l. Serię tę rozpoczęto w styczniu 1964 r. (29.1.1964)
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startem rakiety, której drugi człon wypełniono piaskiem.
Próba dotyczyła profilu aerodynamicznego pojazdu.
28.V.l964 r., rakieta Saturn-l wprawiła w ruch satelitarny
(apogeum 230 km, perigeum 188 km) makietę Apollo o masie 8.5 tony.
Druga seria lotów rozpoczyna się w 1966 r. Próby dotyczą
nowych wersji rakiety, oraz osłony termicznej pojazdu.
26.II.l966 r. 19 tonowa makieta Apollo odbywa lot po torze
balistycznym na odległość 8800 km. Jest to próba ulepszonej
wersji Saturna-l-B o zwiększonej mocy, którego drugi stopień
jest już trzecim stopniem przyszłego Saturna-5. Decydującą
próbę podjęto w początkach lipca 1966 r. Wyrzucono wtedy
na tor satelitarny główny człon Saturna-5 z lO-tonowym ła
dunkiem paliwa - ciekłym wodorem. Była to próba zachowania się paliwa w warunkach nieważkości. Całkowity ciężar
satelity wynosił 29 ton.
Następne próby obejmują eksperymenty z oddzieleniem się
pojazdu załogowego od rakiety i połączenia automatycznego "nos w nos".
25.VIII.l966 r., Saturn-l-B, wynosi statek Apollo na trasę
suborbitalną. W ciągu 93 minut pojazd wznosi się na wysokość 1120 km i z szybkością 30 400 km/godz. wraca na Ziemię.
Próba wytrzymałości osłony termicznej - powiodła się.
Powoli zbliża się moment lotu pierwszej załogi ludzkiej.
Start wyznaczono na 21.II.l967 r. W 14-dniowym locie orbitalnym udział wezmą: ppłk. Virgil (Gus) G r i s s o m, ppłk.
Edward W h i t e, kmdr. por. Roger C h a f f e e.
Niestety! Tragedia, która wydarzyła się 27.!.1967 r. w kabinie Apollo, przekreśliła ten lot. Spięcie w instalacji elektrycznej i gwałtowny pożar w astmosferze czystego tlenu,
zmienia wnętrze pojazdu wraz z załogą w ciągu 14 sekund
w popiół.
Tragedia na Przylądku Kennedy'ego opóźnia lot ludzi o prawie 2 lata. 9.XI.l967 r. - startuje Apollo-4.
Trójstopniowy Saturn-5, o masie startowej 2900 ton, jest
gotowy i może wprawić w ruch satelitarny 130 ton masy użyt
kowej. Warto zauważyć, że rakieta ta ze względu na zbyt
wielkie rozmiary uznana została za nieprzydatną do celów
militarnych. Saturn-5 wynosi na orbitę kołową (191 km), masę
126 ton! Składa się na nią pojazd księżycowy i III człon rakiety S-4-B. Na sygnał z Ziemi uruchomiono silniki S-4-B,
uzyskując w efekcie tor w kształcie wydłużonej elipsy o apogeum 18 200 km. Część lądująca została sprowadzona na Zie-
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40 000 km/godz. Eksperyment zakończył się
sukcesem.
Mniej udany jest lot Apollo-6 (4.IV.1968 r.). Z pięciu silników Saturna, funkcjonują jedynie trzy. Mimo tego defektu
wprawiono w ruch satelitarny III człon rakiety i 45-tonowy
statek (Orbita eliptyczna, apogeum 357 km, perigeum 177 km).
Program przewidywał uruchomienie silników S-4-B i lot na
odległość 446 000 km. Na skutek awarii (silników S-4-B nie
udało się uruchomić), statek oddalił się jedynie na 21 500 km,
skąd z prędkością 40 000 km/godz. sprowadzono go na Ziemię.
I wreszcie ll.X.1968 r., w pojeździe Apollo-7, lecą ludzie:
kpt. Walter M. S c h i r r a, mjr. Donn F. E i s e l e, Walter
C u n n i n g h a m. Pojazd wykonuje szereg manewrów, siedmiokrotnie zmienia orbitę, dochodzi do randez-vous z S-4-B.
Statki kontynuują przez 20 minut lot grupowy. 18.X.1968 r.,
wypróbowano silniki mające w przyszłości wyprowadzić statek
do lotu na Księżyc. Zużywając 2 tony paliwa, zwiększono
prędkość o 1800 km/godz. przechodząc na orbitę o parametrach: apogeum 411 km i perigeum 280 km. Apollo-7 wykonał 164 okrążenia Ziemi w czasie 10d21h4gm i 22.X.1968 r. wodował na Atlantyku. Lot zakończył się pełnym sukcesem, który zadecydował o przyspieszeniu misji księżycowej.
21.XII.1968 r., następuje lot załogowy do Księżyca, połączo
ny z lO-krotnym okrążeniem satelity i szczęśliwym powrotem
na Ziemię. Współtwórcami sukcesu byli astronauci: płk. Frank
B o r m a n, kpt. James A. L o vel l, Jr, mjr. William A.
A n d er s.
Z opisem tego lotu, czytelnicy Uranii mieli okazję zapoznać się z artykułu St. Brzostkiewicza w poprzednim numerze,
dlatego też pozwolę sobie jedynie na niektóre uzupełnienia,
które w międzyczasie nadeszły.
Program badań naukowych Apollo-8 przewidywał między
innymi:
l. Rozważenie kwestii pochodzenia kraterów księżycowych,
w tym dwa warianty: a) meteorytowy, b) wulkaniczny.
2. Obserwacje długich rys, ciągnących się po powierzchni,
jaik koryta wyschniętych rzek. Rysy te rejestrowane były na
zdjęciach Lunar Orbiter. W związku z tą formą powierzchhiową, wysuwano hipotezę o istnieniu atmosfery i wody w odległych epokach selenologicznych.
3. Obserwacje ujść łożysk "wyschniętych rzek", które widoczne są jako wachlarzowate formacje podobne do delt rzek
ziemskich.
z

szybkością

4/1969

pełnym

4/1969

URANIA

109

4. Obserwacje przejawów działalności wulkanicznej.
5. Obserwacje światła i rozbłysków, rejestrowanych dotąd
przez Surveyory w pobliżu horyzontu księżycowego po zachodzie Słońca (sugestie atmosfery).
6. Fotografowanie i szczegółowy opis odwrotnej, mało znanej strony Księżyca.
7. Obserwacje rejonów, w których dostrzegano dotąd periodyczne czerwone :rozbłyski, np. krater Aristarchus.
8. Obserwacje mórz księżycowych, a w szczególności krateru
Ciołkowskiego, o ciemnym dnie podobnym do morza (patrz
zdjęcie na okładce).
Ogółem wyznaczono astronautom 100 obszarów do szczegółowej analizy, w tym 40 po stronie widocznej i 60 po stronie
odwrotnej. Astronauci zbadali też pięć obszarów przyszłego
lądowania.
Załoga statku opisuje Księżyc jako szary, jak brudny piasek na plaży, na którym jest mnóstwo odcisków stóp. Nie dostrzegają na powierzchni wyraź.nych kontrastów, obraz jest
r·a czej monotonny. Kratery mają łagodne zaokrąglone brzegi.
Są okrągłe, jakby powstały przez uderzenie meteorów. Centralne góry wyglądają jak sterczące kawałki betonu pokryte
kurzem. Morze Obfitości, okazało się bardziej ciemno-brązowe
niż przypuszczano. W kraterze Langrenus dostrzegają 7 tarasów w otaczającym go wale górskim. Od kraterów Messier
i Pickering ciągną się jasne smugi podobne do smug Koper-

nika ...
Nad kraterem Kopernika statkiem lekko "zatrzęsło". Nie
był to "wstrząs" wyczuwalny przez astronautów, nie mniej
pojazd Apollo, poruszający się dotąd po orbicie kołowej w odległości 112,4 km od powierzchni Księżyca, zaczął poruszać się
po torze eliptycznym o parametrach: aposelenium 117,5 km
i periselenium 109,4 km. Zmiany te były zbyt małe, aby mogli je dostrzec bezpośrednio astronauci, ale zarejestrował je
ośrodek kontrolny na Ziemi. Powodują je obszary o większej
gęstości materii, rozrzucone na Księżycu.
Sądzi się, że Ksi'ężyc przypomina "ciasto" nadziane żelazny
mi rodzynkami. U r r e y sądzi, że "ciasto" to powstało z obło
ku pyłowego i mniejszych obiektów (jąder) o większej gęsto
ści. Na taką budowę naszego satelity wskazywałyby obserwowane nierównomierności pola grawitacyjnego. Problem ten
wydaje się istotny dla dalszych wypraw księżycowych. Gdyby
się okazało, że ośrodki o większej gęstości rozłożone są powierzchniowo, mogłyby one zakłócić lądowanie pojazdu z ludź-
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mi. Na skutek lokalnie silniejszego efektu grawitacyjnego,
statek mógŁby zbyt gwałtownie zetknąć się z powierzchnią
Księżyca. Efekt takiego "niespodziewanego" przyspieszenia
niekoniecznie musiałby zakończyć się roztrzaskaniem pojazdu,
mógłby jednak uszkodzić jakąś bardziej delikatną część, co
byłoby wystarczającym powodem tragedii.
Przedstawiony wyżej fragment wrażeń i badań astronautów
Apollo-B, pozwala odczuć, jak wszechstronne i wnikliwe muszą być obserwacje, aby następne loty uwieńczone zostały
także sukcesem. W roku 1969 przewiduje się aż pięć lotów
załogowych w ramach projektu Apollo.
Najbliższy nastąpić ma jeszcze w lutym (28.1!.1969 r.). Bę
dzie to lot wokół Ziemi, niezwykle trudny i ważny. Jego powodzenie zadecyduje o terminie, kiedy pierwszy Amerykanin
stanie na Księżycu. W trakcie eksperymentu wypróbowany
zostanie pojazd lądujący na Księżyciu w samodzielnym locie
orbitalnym wokół Ziemi. Jego nie aerodynamiczny kształt
i brak osłony termicznej, uniemożliwia mu samodzielny powrót; gdyby więc astronautom nie udało się połączyć go ze
statkiem macierzystym, spłonęliby wraz z pojazdem w gę
stych warstwach atmosfery. Zadaniem tego lotu będzie wyćwiczenie łączenia i rozłączania statków, podobne do tego,
które przeprowadzone zostanie nad Księżycem.
W maju lub czerwcu, startować ma Apollo-lO. Program
przewiduje powtórzenie poprzednich manewrów, z tą jednak
różnicą, że odbędą się one nad powierzchnią Księżyca.
·
Jeżeli oba loty wypadną pomyślnie, Apollo-11, z astronautami: Lowellem, Barmanem i Me Divitem ma jeszcze w lipcu
br. dotrzeć do Księżyca, a dwaj z wymienionych stanąć na
jego powierzchni.
O tym jednak, czy podane wyżej orientacyjne terminy zostaną dotrzymane, zadecyduje lot Apollo-9. W przypadku peł
nego sukcesu, rozważa się możliwość lądowania na Księżycu
już Apollo-lO. Gdyby taka decyzja zapadła lot opóźniłby się
o dwa miesiące, gdyż tyle czasu zajęłaby przebudowa pojazdu,
umieszczonego już na rakiecie. Nie jest on przystosowany do
lądowania, a jedynie do manewrów na orbicie Księżyca i należałoby wymienić go na pojazd lądujący. Obok omówionych
terminów pojawia się i taki, który przewiduje lądowanie czło
wieka w maju br.
Wydaje się zatem, że rok 1969, będzie rokiem, w którym
człowiek po raz pierwszy postawi stopę na innym obiekcie
kosmicznym.

,
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Pobyt człowieka na Księżycu wypełniony będzie pracą
o charakterze naukowym. Będzie on filmować, fotografować,
wiercić, zbierać, ustawiać przyrządy itd. Każdy jego kolejny
krok będzie eksperymentem. Przywiezione przez pierwszą wyprawę próbki księżycowych skał poddane zostaną wszechstronnej analizie przez wybrany już teraz międzynarodowy
zespół uczonych.
Astronauci (lepiej lunonauci) umieszczą na Księżycu urzą
dzenia pomiarowe, nazwane ALSEP - Apollo Lunar Surface
Experiment Package (zestaw doświadczeń na powierzchni
Księżyca statku Alpollo), które umożliwią badania w zakresie
selenologii, selenofizyki i selenochemii. Masa całej aparatury
badawczej projektu ALSEP jest zbyt duża, aby ją można
było przewieźć za jednym zamachem. Zostanie ona dostarczona na Srebrny Glob w trakcie dwóch pierwszych wypraw
załogowych. W grupie pierwszej znajdują się: sejsmometr
bierny, rejestrujący naturalną aktywność sejsmiczną Księży
ca, przyrząd do pomiaru wiatru słonecznego, magnetometr
i detektor jonów o prędkościach większych od ruchów cieplnych (tzw. jonów supratermicznych), służący do badań szcząt
kowej atmosfery i jonosfery. Przywieziony też zostanie przyrząd do zbierania i przekazywania informacji, oraz radioizotopowy generator elektryczny. W kolejnym locie Apollo "dowiezione" zostaną na Księżyc przyrządy: sejsmometr bierny,
sejsmometr czynny, detektor jonów supratermicznych i przy-·
rząd do pomiaru strumienia cieplnego, mający dostarczyć danych na temat roZJkładu temperatur we wnętrzu Księżyca.
Sejsmometr czynny umożliwi badanie budowy, grubości i wła
sności fizycznych wewnętrznych warstw powierzchni Księ
życa.

Energia sejsmiczna, wytworzona zostanie sztucznie, w wyniku eksplozji wywoływanych przez lunonautów. Ładunki rozmieszczone zostaną co 6 m, aż do 90 m od stacji pomiarowej.
Specjalne selenofony (czułe detektory) rejestrować będą nadchodzące drgania skorupy księżycowej. W stacji znajdować się
będzie również moździerz z arsenałem czterech specjalnych
bomb. Zostaną one użyte dopiero w rok po instalacji ALSEP.
Wyrzucone na różne odległości (do 1600 m), ulegną detonacji,
a wytworzone fale sejsmiczne zostaną zarejestrowane przez
układ selenofonów. Badania prowadzone przy pomocy sejsmometru czynnego pozwolą zbadać skład materiału powierzchniowego do głębokości 22 1m (od wybuchu ładunków) i do głę
bokości 150 m (od wybuchu bomb).
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Kolejne ekspedycje ludzi, obok prac czysto badawczych
na celu założenie przyczółków dla 'przyszłych staiych stacji na Księżycu.
Projekt Apollo stał się także podstawą realizowanych obecnie koncepcji budowy stacji orbitalnych, w których załoga
ludzika pozostawałaby ma orbicie okołoziemskiej w okresie
roku, wymieniając jedynie od czasu do czasu skład osobowy.
Zaawansowane są także plany lotu na Marsa (sonda Voyager
ma miękko lądować na planecie w 1971 roku), oraz projekty
lotów sond na Jowisza, Saturna i Urana. Następnym krokiem
w przyszłość będzie droga lku planetom układu słonecznego.
będą miały

KRONIKA
Termiczne konsekwencje

osobliwości

obrotu Merkurego

W listopadowym numerze Uranii z 1968 roku (str. 319) donosiliśmy,
iż najnowsze pomiary szybkości obrotu Merkurego wskazują, że stosunek okresu rotacji planety do okresu jej obiegu wokół Słońca jest
równy 2 : 3. Ponieważ mimośród orbity Merkurego jest stosunkowo
duży (0.2) okazuje się, że prędkości kątowe wspomnianych dwóch ruchów planety są bliskie siebie w perihelium oraz dość znacznie różnią
się w apohelium. Wskutek tego powierzchnia Merkurego jest bardzo
nierównomiernie ogrzewana przez Słońce: najsilniej i najdłużej ogrzewane są dwa przeciwległe sobie obszary, które podczas kolejnych przejść
planety przez perlheliurn zwrócone są do Słońca. Oszacowano, że za
60 tysięcy lat może to doprowadzić do termicznego rozszerzania się
elementów powierzchni Merkurego położonych wzdłuż tzw. osi perihelijnej czyli spowodować trójosiowość figury planety. To z kolei będzie
czynnikiem stabilizującym rezonansowy stosunek okresów rotacji i obiegu Merkurego wokół Słońca.
(Wg. Science, 1968, vol. 159, no. 3812).
K . Z.

Rój meteorów

związany

z

kometą

Rudnickiego?

Jednym z odkryć astronoma z Obserwatorium Warszawskiego, Konrada Rudnickiego (w czasie jego pobytu w Obserwatoriach Mt. Wilson
i Palomar w latach 1965-1967) było odkrycie komety, która otrzymała
nazwę komety Rudnickiego, lub komety 1966e 1 ). Z obliczonych elementów orbity parabolicznej tej komety wynikało, iż Ziemia znajdowała
się w pobliżu jednego z węzłów orbity, mianowicie węzła zstępującego,
w początku czerwca 1967 r .z). Kometa przechodziła przez węzeł 3 miesiące wcześniej. W dniu 6 czerwca 1967 r. odległość orbity komety od
Ziemi wynosiła zaledwie 0.0009 j.a. tzn. mniej niż połowę odległości
Księżyca od Ziemi. W związku z tym spodziewano się, iż (jak to nieraz
zdarzało się w przypadku innych komet) rozrzucone wzdłuż orbity drobne cząstki materii będą wpadały w atmosferę ziemską tworząc deszcz
1)
1)

K. Rudnicki - Urania, 38 (1967) nr 9, 226.
G . Sitarski - Urania, 38 (1967) nr 9, 230.

4/1969

URANIA

113

meteorów. Pozycja obliczonego z góry radiantu roju różniła się tylko
o parę stopni od pozycji Słońca na niebie. Okoliczność ta była raczej
niesprzyjająca wizualnym obserwacjom, ponieważ deszcz meteorów
o ile by wystąpił, przypadłby w czasie dnia; mógłby być obserwowany
jedynie za pomocą radaru.
• ~ Ptrstl

t\•rTII.---7

,•r

~\1t,
. . o;
lg6>

l

l

l

l

0

sr.nco

,~;,

ł

6 ~L 1967

l

/, Jf/1967

•'U'

•2o•L.,.,i.or.;------.",~o.0...------"~,..--

Rys. l.

Współrzędne
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Rys. 2. Orbita komety Rudnickiego w stosunku do orbity Ziemi. Linią przerywaną
zaznaczono linię węzłów

Co ciekawsze - radiant obliczony dla przypuszczalnego roju zwią
zanego z kometą Rudnickiego przypada niedaleko gwiazdy 1; Perseusza,
z którą związany jest słynny dzienny "deszcz meteorów", przypadający
właśnie w początku czerwca. Elementy orbity tego roju, znanego jako
"rój r; Perseid" bardzo niewiele różnią się od elementów orbity komety
Rudnickiego; związek zatem roju z kometą jest bardzo prawdopodobny.
Przypuszcza się, że rój r; Perseid obserwowany od wielu lat pochodzi
rzeczywiście od komety 1966e i że doznał pewnych perturbacji od planet do obecnej orbity gdzieś w dalekiej przeszłości.
Kometa 1966e odkryta przez astronoma polskiego w czasach po drugiej wojnie światowej, stanowiła by pierwszą kometę (odkrytą przez
Polaka), związaną ze znanym rojem meteorów.
(Wg. Journal ot B.A.A. vol. 77 (1967) No 4).
MARIA KARPOWICZ

PORADNIK OBSERWATORA
Zjii.wiska w

układzie

satelitów Jowisza

Odkryte przez Galileusza w 1610 r. cztery satelity Jowisza dają wiele
zjawisk.
Ich orbity są prawie ściśle kołowe i przy tym nachylone do orbity
Jowisza zaledwie pod kątem 3°. Dlatego też z Ziemi widzimy je uszeregowane wzdłuż linii prostej, przechodzącej przez środek tarczy JoWisza, a ich ruchy przedstawiają się jako regularne wahania.
interesujących
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W lunecie

odwracającej, ruch satelity przed tarczą Jowisza odbywa
natomiast wzdłuż części orbity satelity, leżącej od nas dalej
obserwujemy ruch w prawo.
Przy niewielkim powiększeniu lunety (np. 50X ) satelity widoczne
są w postaci gwiazd. Momenty początków i końców zjawisk przejścia
na tle tarczy lub zakrycia przez tarczę Jowisza są trudne do zauważe
nia w lunecie, gdyż satelita tuż przy tarczy Jowisza ginie w otaczają
cym ją blasku.
Natomiast łatwe i ciekawe są obserwacje początków i końców zaćmień satelitów. Oczywiście nie można tego obserwować w czasie opozycji Jowisza, gdy S\ońce, Ziemia i Jowisz ze swymi satelitami znajdują się na jednej linii prostej.
Przez okres kilku miesięcy przed opozycją obserwujemy na lewo od
tarczy Jowisza znikanie satelitów wchodzących w jego cień.
W okresach kilku miesięcy po opozycji możemy obserwować wyła
nianie się satelity z cienia Jowisza na prawo od jego tarczy. (Oczywiście wszystkie tu opisywane kierunki widzimy w lunecie odwracającej).
się w lewo,
niż Jowisz,

N

Satelita

Czas trwania
zjawiska

tz

--l

I
II
III

IV

Odległość

zjawiska od
zjawisk tarczy Jowisza

końców)

te

D/d

3

4

5

2 godz. 15 min.
55 ,,
2
35
3 "
"
4
50 "

l godz. 20 min.
35
2
20 "
5 "
"
lO
25 "

0,57
0,90
1,45
2,55

5
Jo
Europa
Ganimed
Kallisto

Różnica czasu
początków (lub

"

"

"

"

W przedstawionej tabeli w poszczególnych kolumnach zestawiono następujące dane: l) Numer lub symbol satelity. 2) Nazwę satelity.
3) Maksymalny czas trwania zjawiska tz, gdy satelita przechodzi prawie przez środek tarczy Jowisza. Ostatni satelita Kallisto w niektórych
okresach może przechodzić tuż poniżej lub powyżej tarczy Jowisza, nie
dając omawianych zjawisk. 4) Największe różnice czasu te między
początkami lub końcami za~rycia i zaćmienia, które obserwujemy
w okresach bliskich kwadratury Jowisza, gdy Ziemia oglądana z Jowisza posiada największe elongacje. W czasie opozycji ta różnica czasu
znika do zera. 5) W ostatniej kolumnie podano maksymalne odległości
pozorne satelity od tarczy Jowisza w momentach początku względnie
końca zaćmienia, odnoszące się również do okresów bliskich kwadratury Jowisza. Wartości podano tutaj w średnicach tarczy.
Z przedstawionej tablicy

< l,

widać, że

dla Jo i Europy te< tz

oraz~ <

natomiast dla Ganimeda i Kallisto te> tz oraz Q > l. Znaczy to,
a
w okresach bliskich kwadratury możemy w przypadku zaćmienia
Ganimeda (lub Kallisto) obserwQIWaĆ początek i koniec zjawiska. Widać
że
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to na schematycznych rysunkach, przedstawiających pozorny ruch satelity przed opozycją i po opozycji Jowisza.
Oznaczenia na rysunku: p. Zć - początek zaćmienia satelity, k. Zć
koniec zaćmienia satelity, p. Zk - początek zakrycia satelity tarczą
Jowisza, k. Zk - koniec zakrycia satelity tarczą Jowisza, p. P - po-

Przed

opozycją

Po opozycji

czątek przejścia satelity na tle tarczy Jowisza, k. P koniec przejścia
satelity na tle tarczy Jowisza, p. C - początek przejścia cienia satelity przez tarczę Jowisza, k. C - koniec przejścia cienia satelity przez

tarczę

Jowisza. Przez

~

oznaczono

połowę

czasu obiegu synodycznego

satelity.
Ostatnie z przedstawionych na rysunku zjawisk - przejście cienia na
tle tarczy Jowisza - dostępne jest dla nieco silniejszych lunet (150 X ),
pozwalających dostrzec na powierzchni Jowisza ciemną plamkę cienia.
Dla obserwacji wszystkich tych zjawisk najwygodniejsze są miesiące
po opozycji, gdyż Jowisza ogląda się wtedy wieczorami. W bieżącym
roku (opozycja 21 marca) przypada to na miesiące kwiecień, maj, czerWiec. Chociaż koniunkcja Jowisza przypada dopiero 9 października, już
w lipcu krótko tylko jest on widoczny po zachodzie Słońca i po zapadnięciu zmierzchu.
Ruchy czterech satelitów Jowisza w okresie kwiecień-czerwiec 1969 r.
pokazane są na wykresach. Widać tu przejścia satelitów przed tarczą
i zakrycia przez tarczę Jowisza. Linie poziome oznaczają początek doby
Według czasu uniwersalnego, a więc 1h czasu środkowo-europejskiego.
Dokładniejsze momenty wszystkich zjawisk dostępnych dla obserWacji w Polsce w ciągu tych trzech miesięcy podane są w załączonych
tu tablicach.
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Wykresy wykonane według The American
Ephemeris and Nauticai Aimanac 1969. Tablice
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k

p

oznaczenia:

dzień miesiąca

symbol satelity
rodzaj zjawiska
początek zjawiska
koniec zjawiska

W kolumnie X oznaczono zjawiska, analogicznie jak na rysunku schematycznym: Zć - zaćmienie, Zk zakrycie, P - przejście, C cień satelity. W kilku przypadkach czas zjaw~
ska określono godziną większą od 24 w tym
celu, aby jednego zjawiska nie rozbijać na dwie
różne daty.

W każdym zeszycie Uranii zamieszczany jest
k a l e n d a r z y k a s t r o n o m i c z n y, w którym mieszczą się informacje o najciekawszych
zjawiskach w danym miesiącu, między innymi
jest dużo danych o zjawiskach w układzie satelitów Jowisza. Mogą one być traktowane teraz
jako dodatkowe przypomnienie terminów i stanowić bliższe objaśnienie opisywanych tutaj
zjawisk.
ROMAN JANICZEK
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Wenus w pierwsze.j dekadzie kwietnia równocześnie
i Gwiazdą Wieczorną
W dniu 8 kwietnia o godzinie 16-tej Wenus znajdzie się w złączeniu
ze Słońcem, przechodząc jednakże tym razem o 6°44' na północ od
naszej Gwiazdy Dziennej.
Dzięki tak wyjątkowo dogodnemu położeniu będzie ona w okresie od
24 marca do 10 kwietnia równocześnie Gwiazdą Poranną i Gwiazdą
Wieczorną. Będzie ją można odnaleźć zaraz po zachodzie Słońca oraz
tuż przed wschodem Słońca nisko nad zachodnim względnie wschodnim horyzontem. Ilustruje to załączony rysunek, na którym zaznaczono
Gwiazdą Poranną

Wenus

Rys. l. Wenus w czasie dolnego złączenia ze Słońcem w dniu 8 kwietnia 1969. Liniami kreskowanymi zaznaczono linie horyzontu (szczegółowe objaśnienie w tekście). Rysunek wg Der Sternhtmmet 1969 (VerLag sauerUtnder, Aarau, Szwajcaria)
część ekliptyki z położeniami Słońca w okresie od l do 17 kwietnia
oraz - na północ od ekliptyki - drogę Wenus w tymże okresie. Liniami kreskowanymi oznaczono linię horyzontu w odniesieniu do zachodzącego Słońca w dniach 1-7 kwietnia (Słońce już pod horyzontem)
oraz w odniesieniu do wschodzącego Słońca w dniach 8-17 kwietnia
(Słońce jeszcze pod horyzontem).
Rysunek ten powinien ułatwić odnalezienie planety, pomocną byłaby
przy tym lornetka polowa. Być może, że uda się również odszukać ją
okiem nieuzbrojonym *).
Wenus zbliży się do Ziemi w dniu 8 kwietnia na odległość 0,2834
jednostki astronomicznej, tj. na 42,397 milionów kilometrów. Jej pozorna średnica wzrasta do 59,4", a wąski sierp planety będzie można
obserwować w lornetce polowej. Załączona tabela podaje czas wschodów i zachodów Słońca i Wenus dla Warszawy oraz odległości kątowe
planety od Słońca. Jak widać, w dniu koniunkcji (8 kwietnia) Wenus
zajdzie po 24 minutach za Słońcem, a wschodzi - już na 43 minuty
przed wschodem Słońca.

•) Autor i Redakcja proszą o wiadomość listowną o obserwacjach Wenus
w tym okresie, a szczególnie o pierwszych obserwacjach Wenus nad ranem,
z zaznaczeniem, czy przy pomocy lornetki czy "gołym okiem". Listy te będą ,
wykorzystane do ewentualnej publikacji.
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Tego rodzaju przejścia planety Wenus zdarzają się dwa razy w okresie 8 lat. Podobne sytuacje będą znów miały miejsce dopiero w latach
1974 i 1977.
JAN KASZA

KRONIKA HISTORYCZNA
Astronomiczne w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Z historii astronomicznego ruchu miłośniczego w Polsce)

Kółko

Początki ruchu miłośniczego w Toruniu sięgają daleko wstecz, w lata
przedwojenne. Tu bowiem, w istniejącym od czterech stuleci gimnazjum męskim, z inicjatywy młodzieży we wrześniu 1924 r. zawiązało się
kółko astronomiczne, zrzeszające uczniów najstarszych klas. Pierwszym
przewodniczącym był Jan M i ku l ski, uczeń 6 klasy. Opiekunem Kółka
był profesor fizyki Józef Z a górski. Celem Kółka było zaznajomienie
się z zasadami działania lunety, jej budową i obsługą, obserwacje sklepienia niebieskiego w celu poznania gwiazdozbiorów, zdobywanie i pogłę
bianie wiadomości z astronomii, rozszerzanie swego światopoglądu. Celowi temu służyły zebrania z referatami opracowywanymi przez człon
ków oraz obserwacje i pokazy nieba. Doskonałe warunki pracy stwarzał
fakt posiadania przez Kółko własnej lunety Zeissa z obiektywem o śred
nicy 12 cm, ze statywem i wyposażeniem.
Działalność Kółka, którego liczebność początkowo nie była imponująca (5--15 członków), była niezwykle żywa. Odbywano 13-26 zebrań
rocznie, nie licząc obserwacji nieba przez lunetę. Praca w Kółku spotykała się z żywym oddźwiękiem, tym bardziej, że ogół społeczeństwa
uczniowskiego wykazywał szczególne zainteresowanie postacią i dziełem wielkiego Toruńczyka Mikołaja Kopernika, od l marca 1928 r.
oficjalnego Patrona Gimnazjum. Przejawem szczególnej czci dla Kopernika były doroczne uroczyste akademie w rocznicę jego urodzin, obchodzone jak święto szkolne począwszy od 1931 r. Symbolem tego kultu
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był również sztandar szkolny
stronę zajmował wyhaftowany

ufundowany w 1931 r ., którego jedną
portret Kopernika. Sztandar ten, zrabowany w czasie wojny, szczególnym zbiegiem okoliczności ocalał i, odnaleziony w 1945 r., powrócił do Gimnazjum.
W dalszej pracy Kółka Astronomicznego należy odnotować następu
jące fakty: W roku 1932 przy okazji kapitalnego remontu budynku pomocniczego "B" gdzie mieściło się ognisko metodyczne fizyki, podjęto
starania o wybudowanie małego (5 X 5 m) tarasu obserwacyjnego. Uzupełniono też przyrządy i pomoce naukowe, oraz kompletowano biblioteczkę, której pierwsze pozycje stanowiły książki zakupywane za skład
kowe pieniądze członków (jak np. "Budowa Wszechświata" dra Feliksa
Burdeckiego - również toruńczyka). W roku 1933 opuścił Toruń dotychczasowy Opiekun Kółka a jego obowiązki przejął kierownik ośrodka
metodycznego fizyki Jan S z y c - oddany miłośnik astronomii i ceniony
pedagog. W roku 1933 wreszcie weszła w życie reforma szkolna, w wyniku której astronomia zajęła pocześniejsze miejsce jako odrębny przedmiot nauczania. Wpłynęło to i na działalność Kółka , które rozwijało się
i nabierało doświadczenia. Kres tej pożytecznej pracy położyła wojna
i tragiczne lata okupacji.
Po wyzwoleniu, niezmordowany prof. Szyc reaktywował Kółko we
wrześniu 1946 r . Niestety w warunkach bez porównania trudniejszych,
zabrakło bowiem podstawowego narzędzia obserwacji lunety, która
zaginęła w czasie wojny. Z konieczności więc zajęcia ograniczały się do
zebrań referatowych, ćwiczeń z obrotową mapką nieba i lektury. Wznowiono także tradycję Obchodów Kopernikańskich, z których pierwszy
odbył się w dn. 19 lutego 1947 r. Z dniem l września 1951 r. dotychczasowy opiekun kółka zostaje przeniesiony w stan spoczynku, a jego miejsce zajmuje mgr Józef A n t o n o w i c z. W roku bieżącym spełniają się
wreszcie długoletnie marzenia uczniów, którzy z dniem 19 lutego 1968 r.
stają się właścicielami pięknej lunety astronomicznej "Polarex-Unitron"
ufundowanej jako dar Towarzystwa Przyjaźni Duńsko-Polskiej. Odtąd
młodzież Liceum noszącego imię Kopernika może znowu oddawać się
z całym zapałem zgłębianiu tajemnic astronomii. Szkolne kółko astronomiczne liczy obecnie 23 członków, a jego opiekunem jest mgr Gizela
Kuźni ck a.
Na podstawie materiałów prof. Jana Szyca opracował
HENRYK WITKOWSKI

Profesor Jan Szyc
W dniu 17 stycznia 1969 roku zmarł nagle w Toruniu, w wieku 76 lat,
Profesor Jan SZYC. Jego imię trwale związane jest z miastem Kopernika i amatorskim ruchem astronomicznym w Toruniu.
Przybył tu, jako profesor fizyki w Gimnazjum Toruńskim, w 1922
roku. Głównie dzięki Niemu Gimnazjum to otrzymało później imię
Mikołaja Kopernika. Z zapałem i benedyktyńską wytrwałością organizował w latach 20-tych pierwszą
na Pomorzu pracownię fizyczną
i wzorcowy ośrodek metodyczny. Dydaktykę fizyki doprowadził tu do
najwyższego poziomu.
Druga wojna światowa zniszczyła cały jego dorobek. Nie oszczędziła
też jego zdrowia, zapędzając Go m. in. do obozu pracy w Neufahrwasser
i obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W 1945 roku od początku musiał organizować bazę nauczania fizyki.
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Przez przeszło 50 lat szerzył
wielu pokoleń swych wychowanków, z katedry gimnazjalnej,
Studium Nauczycielskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zasady racjonalnego pojmowania świa
ta i kult Wielkiego ·Astronoma.
W Gimnazjum był współzałoży
cielem, a później przez wiele lat
Opiekunem Szkolnego Kółka Astronomicznego. Był też jednym z zało
życieli Toruńskiego Oddziału PTMA
i przez pierwszych prawie 10 lat
jego prezesem. Naszym aktywnym
członkiem i Honorowym Prezesem
pozostał do ostatnich dni Swego ży
cia. Walczył o urządzenie Muzeum
w domu urodzin Kopernika i o budowę w Toruniu żywego pomnika
Kopernika w postaci Publicznego
Obserwatorium
Astronomicznego
i Planetarium. Jeszcze na ostatnim
zebraniu Zarządu Oddziału w dniu
6.1.69, pełen astronomicznej pasji
i werwy życiowej, dzielił się z nami
Swymi planami i radami.
Za Swe zasługi został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, a Polskie Towarzystwo Fizyczne udekorowało Go swą Złotą Odznaką Honorową.
Dziś nie ma Go już wśród żywych. Ale w naszej pamięci pozostanie
na zawsze, jako ten, który głęboką wiedzę łączył z pełnym skromności
obejściem, a kult Kopernika z głęboką znajomością Jego nauki. Ceniony nauczyciel i wielki przyjaciel młodzieży.
Cześć Jego Pamięci.
wśród

ANDRZEJ WOSZCZYK

KALENDARZYK ASTRONONllCZNY
Opracował

G. Sitarski

Maj 1969 r.

Przez pierwsze dwie dekady miesiąca wieczorem nad zachodnim horyzontem możemy obserwować M er k u re g o, który zdąża właśnie
do dolnego złączenia ze Słońcem i w lunecie widoczny jest w postaci
zwężającego się z dnia na dzień sierpa. Wprawdzie kątowa średnica
Merkurego wzrasta od 18" do 30", ale oświetlona część tarczy planety
stale maleje i w związku z tym jasność Merkurego także się zmniejsza
w ciągu miesiąca od O do + 2 wielkości gwiazdowej.
W e n u s widoczna jest rankiem i świeci pięknym blaskiem nad
wschodnim horyzontem jako gwiazda -4.2 wielkości. Po kwietniowym
dolnym złączeniu ze Słońcem Wenus oddala się teraz na niebie od
Słońca, a także i od Ziemi. W lunecie Wenus widoczna jest w postaci
stale "grubiejącego" sierpa, którego średnica kątowa maleje w ciągu
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miesiąca od 50" do 31 ". W połowie miesiąca Wenus osiąga maksimum
swego blasku, a 13 maja znajdzie się w bliskim złączeniu z Księżycem;
rankiem tego dnia obserwujemy nad wschodnim horyzontem piękną
konfigurację Wenus i sierpa Księżyca (w Azji widoczne będzie zakrycie Wenus przez tarczę księżyca).
M ar s zbliża się teraz do Ziemi i dlatego też kątowa średnica jego
tarczy wzrasta od 15" do 19", a jasność od -1 do -2 wielkości gwiazdowych. Widoc~ny jest prawie całą noc, ale w niezbyt korzystnych
warunkach obserwacyjnych, bo nisko nad południowym horyzontem
na granicy gwiazdozbiorów Wężownika i Skorpiona, w pobliżu Antaresa, czerwonej gwiazdy pierwszej wielkości (Mars jest znacznie jaśniejszy od gwiazdy).
J o w i s z widoczny jest prawie całą noc w gwiazdozbiorze Panny,
jako jasna gwiazda około -1.8 wielkości gwiazdowej; za pomocą lunety
możemy obserwować ciekawe zjawiska w układzie czterech najjaśniej
szych jego księżyców (dokładne momenty tych zjawisk podajemy pod
odpowiednimi datami). S a t u r n przebywa jeszcze zbyt blisko Słońca
i pod koniec miesiąca wschodzi już wprawdzie wcześniej niż Słońce,
ale niknie w jego promieniach i jest praktycznie niewidoczny.
Uran przebywa w gwiazdozbiorze Panny i odszukamy go przez lunetę lub lornetkę (6 wielkości gwiazdowej). N e p t u n widoczny jest
prawie całą noc, a odnajdziemy go wśród gwiazd 8 wielkości w gwiazdozbiorze Wagi. P l u t o n widoczny jest także prawie całą noc w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki, ale jako gwiazdka około 14 wielkości
dostępny jest tylko przez duże teleskopy.
Przez większe lunety możemy też odnaleźć dwie planetoidy około
lO wielkości gwiazdowej, P a 11 a s widoczną prawie całą noc w gwiazdozbiorze Herkulesa oraz J u n o widoczną nad ranem na granicy
gwiazdozbiorów Węża, Orła i Tarczy Sobieskiego. Obie planetoidy należą do czterech najjaśniejszych i najwcześniej odkrytych planetoid,
ale - jak widać - nie są teraz w zbyt dogodnych warunkach widoczności z Ziemi, ponieważ w korzystnym położeniu osiągają jasność
nawet 8 wielkości gwiazdowych.
2/3d Wieczorem obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
Księżyc ten o 22hl9m pojawi się nagle z cienia planety w odległości
równej prawie promieniowi tarczy od jej prawego brzegu (patrząc
przez lunetę odwracającą). Po północy obserwujemy też początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza; księżyc rozpocznie
przejście o Ohl5m, a jego cień pojawi się na tarczy planety o lhsm.
3dllh Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
3/4ll Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca
Jowisza. O 2lh23m księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy planety,
a po przejściu poza nią i przez strefę cienia ukaże się nagle o Oh32m
w pobliżu prawego brzegu tarczy.
4d O 4h Księżyc znajdzie się w bliskim złączeniu z Antaresem, czerwoną gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedź
wiadka); zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Południowej Ameryce i w Fałudniowej Afryce. O 16h Księżyc znajdzie
się w niewidocznym złączeniu z Marsem w odległości 4°. Wieczorem
do 2lh49m na tarczy Jowisza widoczny będzie cień jego l księżyca.
5d24h Merkury w największym wschodnim odchyleniu w odległości
21° od Słońca.
5/6d Obserwujemy koniec zakrycia i przebieg zaćmienia 3 księżyca
Jowisza. Księżyc ten, początkowo niewidoczny, ukaże się spoza tarczy
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planety o 211132m (koniec zakrycia). Oddalając się teraz od brzegu
tarczy zniknie nagle w cieniu planety o 221123m (początek zaćmienia),
by o lh20m ukazać się znowu w odległości większej niż średnica tarczy
planety od jej brzegu (koniec zaćmienia).
6<118h Juno nieruchoma w rektascensji, =ienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd zakreślając na niebie charakterystyczną
pętlę.

9/ lOd Obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc
ten, wieczorem niewidoczny w pobliżu Jowisza, ukaże się nagle z cienia
planety o Oh 53 m w odległości większej niz promień tarczy Jowisza od
prawego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej).
10<1 o 23hllm obserwujemy początek zakrycia r księżyca Jowisza
przez tarczę planety.
lldl8h Merkury w niewidocznym złączeniu z Aldebaranem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka (w odległości 8°). Wieczorem obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. O 2lh3lm cień księżyca pojawia się na tarczy planety, podczas
gdy sam księżyc już przechodzi na jej tle i jest niewidoczny. O 22h43m
księżyc kończy przejście, a o 23h44m jego cień opuszcza tarczę Jowisza.
12<1 O 22h8m obserwujmy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
13d2h Bliskie złączenie Wenus z Księżycem (w odległości l 0 ). Zakrycie W en u s przez tarczę Księżyca widoczne będzie we wschodniej Europie i w Azji. Nad eranem obserwujemy nad wschodnim hoeryzontem
piękną konfiguerację Wenus i sierpa Księżyca (w lunecie Wenus także
jest widoczna w postaci sierpa).
14<110h Wenus osiąga maksimum swego blasku w tym okresie widoczności. O 16h Satuern znajdzie się w niewidocznym złączeniu z Księ
życem w odległości 5°.
· 16<1 O 22h40m obserwujemy początek zakrycia 2 księżyca Jowisza
przez tarczę planety.
17<ll9h Merkuery w złączeniu z Księżycem w odległości 4°. Po zachodzie Słońca możemy próbować odszukać Merkurego na południe od
sieerpa Księżyca.
18<1 O 6h Merkury nieruchomy w rektascensji, o 13h Neptun w perzeciwstawieniu ze Słońcem. Po zachodzie Słońca na tarczy Jowisza dosterzeżemy cień jego 2 księżyca, widoczny do 2lh50m. Obseerwujemy też
tego wieczora początek przejścia l księżyca (o 22h20m) i jego cienia
(o 23h26m).
19<1 Obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc ten
pojawi się nagle z cienia plenty o 22h50m w pobliżu prawego brzegu

tarczy.
20d22h22m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
początek 1548 erotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
2ld7h Słońce wstępuje w znak Bliźniąt; jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 60°.
_
23d23h Jowisz nieruchomy w rektascensji. W tym czasie po tarczy

jest to

Jowisza wędruje cień jego 3 księżyca; koniec tej wędrówki obserwujemy o 23hl8ID.
25d Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc 2 i jego cień. Obserwujemy początek przejścia cienia (o 2lh48m) i koniec przejścia księżyca
(o 22h5m).
26d Księżyc znajdzie się w złączeniu z dwiema planetami (w odległo
ści 1°): o lOh z Jowiszem i o 17h z Uranem; zakrycie Urana przez tar-
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widoczne będzie na Antarktydzie. Wieczorem obserwujemy
zakrycia (o 211120 111 ) l księżyca Jowisza przez tarczę planety.
27<1 Wieczorem po tarczy Jowisza wędruje cień jego l księżyca; koniec
przejścia obserwujemy o 22hlm.
28<110h Księżyc w bliskim złączeniu (w odległości 0. 0 2) ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Nowej Zelandii i na Pacyfiku.
29dllh Dolne złączenie Merkurego ze Słońcem.
30d20h Złączenie Neptuna z Księżycem w odległości 6° . Na tle tarczy Jowisza przechodzi jego księżyc 3; koniec tego przejścia obserwujemy o 22h30m.
3ld O 13h Księżyc znajdzie się po raz drugi w tym mies iącu w bliskim złączeniu z Antaresem; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca
widoczne będzie w Indonezji i w Australii. Księżyc znajdzie się też
w złączeniu z Marsem w odległości 3° o 15h. O 17h Mars w przeciwstawieniu ze Słońcem.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim .
czę Księżyca

początek

Odległości

bliskich planet
Mars

_o_d_S-ło_ń_c_a---,l_o_d_Z_I_.e-m-1-. _o_d_S-ło_ń_c_a---:l--o-d-Z-ie_m_i

l

1969
V

l

Wenus

D ata

J.
l

11
21
31
VI 10

a. mlnkm J.

0.724
0.726
0.727
0.728
0.728

Dane dla obserwatorów

108.4
108.6
108.7
108.8
108.9

a. mlnkm J.

0.352
0.414
0.486
0.563
0.642

52.7
62.0
72.7
84.2
96 o

a. mln km J.

1.539
1.526
1.513
1.500
1.487

230.3
228.3
226.4
224.4
222.5

a. mln km

0.607
0.552
0.511
0.487
0.480

90.8
82.5
76.4
72.8
71.7

Słońca

(na 13 h czasu środk.-europ.)

Data
1969

l

o

V 1
"l

5
7
9
11
13
15

Data

p

-24.13
-23.76
-23.36
-22.92
-22.46
-21.98
-21.46
-20.92

1969
o
-4.09
-3.88
-3.68
-3.46
-3.24
-3.02
-2.80
-2.58

o
256.44
230.01
203.57
177.13
150.68
124.24
97.79
71.34

V 17
19
21
23
25
27
29
31

p
o

o

o

-20.36
-19.76
-19.15
-18.50
-17.84
-17.16
-16.44
-15.72

-2.34
-2.12
-1.88
-1.65
-1.41
-1.17
-0.93
-0.69

44.88
18.43
351.97
325.51
299.05
272.59
246.12
219.65

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy;
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość l długość środka tarczy.
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PLANETY I PLANETOIDY

MAJ 1969 r.

Data
1969

l

l

a

V l

11
21
31

l

lh czasu

środk.-europ.

Warszawa

hm

MERKURY
hm
o

hm

3 51
4 32
440
4 22

+22.7
+24.2
+22.6
+19.1

4 40
4 31
411
.3 38

2100
2112
20 29
19 08

-23.2
-23.5
-23.8
-23.9

17 02
16 57
16 47
16 33

22 13
21 31
20 45
19 52

5 48
5 02
4 09
3 16

Widoczny prawie całą noc nisko
nad płd . horyzontem jako czerwona gwiazda około - 1.6 wielk.
na granicy gwia zd ozbiorów Wę
żownika i Skorpiona .
SA1'URN

Vl
21
VI 10

155
2 05
213

l

+
9.4,
+10.3
+11.0

17 42
16 38
1 15 31

4 06
2 53
l 38

Niewidoczny.

Y 3
23
VI 12

m

15 43.6
15 41.4
15 39.3

NEPTUN
o

-17 57 1
-17 50
-17 43

hm

o 36

23 12
21 51

Widoczny ca łą noc w gwiazdozbiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.).
PLANETOIDA 2 PALLAS

Y l

11
21
31
" 10

Warszawa

l o l wsch. l

hm

WENUS
o
hm

o 35
o 46

+6.6
+5.6
+6.2
+7.9

l 07
135

18 40.3
18 38.6
1834.8
18 29.0
18 21.8

+19 22
+21 00
+2224
+23 29
+24 10

3 41
3 00
217
132
o46

Około lO wielk. gwiazd. Widoczna prawie całą noc w gwia:1ldozbiorze Herkulesa.

zach.
hm

16 07
15 34
15 18
15 16

3 02
2 39
2 17
l 57

Swieci pięknym blaskiem nad
wschodnim
horyzontem
ja ko
Gwiazda Poranna - 4.2 wielk o ści.
JOWISZ

+2.6
+2.8
+2.9
+2.8

1151
1149
1148
1148

3 04
2 25

14 37
13 55
13 14
12 35

l 44

l 05
Widoczny prawie całą noc jako
jasna gwiazda około -1.8 wielk .
w gwiazdozbiorze Panny.
URAN

12 03
12 Ol
12 00

l

l

+0.511500
+0.7
13 37
+0.'7
1217

Widoczny prawie całą
gwiazdozbiorze. Panny
wielk . gwiazd.) .

3 06
147
o27

noc

(około

w
6

l wpołudniku

l w'ełudniku

"'
h

l

a

l wsch. l zach.

8

Do połOwY miesiąca widoczny wieczorem nad zachodnim horyzontem (około + 1 wielk. gwiazd.).
MARS

V l
11
21
31

lhczasu

środk.-europ.

h

m

s

11 57 57
11 56 57
11 56 41

PLUTON
o

+17 31:9
+17 30.0
+17 22.2

h m
20 46
19 29
18 10

Widoczny prawie całą noc w Warkoczu Bereniki; dostępny tylko
przez wielkie teleskopy (około 14
wielk. gwiazd.).
PLANETOIDA 3 .TUNO

19 01.7
19 01.9
18 59.8
18 55.7
18 49.6

-7 05
-6 22
-5 45
-5 15
-4 56

4 03
3 24
2 43
l 59
114

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Węża, Orła i Tarczy
Sobieskiego.
Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

SŁOŃCE

MAJ 1969 r.
1h czasu
-europ.

. l

r. czasa /
V

l
11

21
31
VI 10

Szczecin

środk.

Data

m

hm

+2.9
+3.7
+3.5
+2.5
+0.8

2 32
310
3 50
4 30
512

a

Poznań

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

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

o

+14.9
+17.8
+20.1
+21.8
+23.0

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

4 28
4 09
3 53
3 41
3 35

19 31
19 49
20 05
2019
2028

4 22
4 03
3 48
3 37
3 31

19 17
19 35
19 50
20 03
2012

4 26
4 08
3 54
3 44
3 38

19 13
19 29
19 44
19 56
20 05

4 08
3 48
3 31
3 18
311

1917
19 36
19 53
20 08
2018

417
4 00
3 47
3 37
3 31

18 58
19 13
19 27
19 39
19 48

4 06
3 48
3 33
3 22
316

19 Ol
19 18
19 33
19 46
19 55

4 09
3 52
3 39
3 29
3 23

18 50
19 05
1919
19 31
19 40

3 54
3 36
3 20
3 08
3 02

18 55
19 12
19 28
19 42
19 51

KSIĘZYC

Data
1969

1h czasu

hm
Vl

Fazy

środk.-europ.

. l

13 26
2 14 20
3 15 18
4 16 21
5 17 27
6 18 33
7 19 38
8 20 39
9 2135
lO 22 27

Białystok

Rzeszów

Warszawa
wsch. / zach.

~

o

-11.4
-17.4
-22.5
-26.3
-28.3
-28.3
-26.3
-22.7
-17.8
-12.1

Data
1969

1h czasu
środk.-europ.

"

l

~

hm

hm

18 30
20 03
2138
23 04

3 28 Vll 23 15 - 6.0
3 43 12 O Ol + 0.3
4 04 13 o 47 + 6.4
4 36 14 133 +12.2
5 24 15 2 21 +17.4
6 34 16 310 +21.9
8 00 17 4 Ol +25.3
9 31 18 4 54 +27.5
1100 19 5 48 +28.5
12 24 20 6 41 +28.1

o 10

o 55

124
l 43
157

hm

o

warszawa Data
1969
wsch./ zach.
hm

2 09
2 19
2 29
2 39
2 52
3 09
3 32
4 04
4 48
5 46

hm

1h czasu
środk.-europ.

"
hm

l

dh

warszawa
wsch. / zach.

~

o

Księżyca

hm

13 45 V21 7 34 +26.4 6 54
15 03 22 8 25 +23.6 8 07
16 21 23 9 13 +19.7 9 23
17 39 24 10 00 +15.0 lO 39
18 57 25 lO 46 + 9.6 1155
2014 26 1131 + 3.7 13 12
2127 27 12 17 - 2.5 14 32
22 29 28 13 05 - 8.8 15 57
23 18 29 13 56 -15.0 17 28
23 54 30 14 52 -20.5 19 03
15 54 -24.9 20 35

hm

o 19
o 37
o 51

l 02
112
l 22
133
146
2 04
2 30

Pierwsza kwadra IV 24 21
Pełnia
V 2 6
Ostatnia kwadra
V 8 21
Nów
V 16 9
Pierwsza kwadra
V 24 13
Pełnia

V 31 14

Odległość
Księżyca

I

Srednica
tarczy

od Ziemi

d

Naj mn.
Najw.

h

V 4 12
V 20 6

32~9

29.4
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CONTENTS

w.

Zonn Cosmology, yesterday
and today.
A. Marks - Satell!te base.
J. Cwirko-Godycki - Way to the
Moon (4).
Chronicie: Thermal consequences of
the pecullarity of Mercury rotation A meteoric shower connected with comet Rudnicki?
Amateur•s guide: Phenomena in the
Jovian satellite system - Venus being
simultaneously Morning and Evening
Star in the first decade of April.
Historical Chronicie.
Astronamical Calendar.

B.

KOCMOJIOTHSI npe>KAe
H cerOAHSI.
A. MapKc
CnyTHHKoaast 6a3a.
fi:. ll;bBifpKO·rOAif~KH - ,ll;OpOra Ha
JiyHy (4).
XpOHHKa: TepMH'łCCKHe eneACTBHst
oco6eHHOCTH upall.\eHHst MepKypHst MeTCOPHTHbiH pot; CBSI38H C KOMeTOM
PYAHHf.IKoro?
Cnpano'łHJtK
Ha6JIJOAaTenst: .fluneHHst B CHCTCMe cnyTHHKOB IOmtTepa
(P . .fiHH'łeK) - BeHepa B nepBoti AC·
KaAe anpeJist OAHOBpeMeHHO yTpeHHeti
H Be'łepHeti 3Be3AOH (.fi. Kama).
HcTOPH'łecKa.R xpoHuKa.
AcTpOHOMH'łeCKHii KaJieHAapb.
30HII

OGŁOSZENIE
Zakupię

refraktor lub

lunetę
SŁAWOMIR BOGUSZ
Puławy. Młodzieżowy Dom Kultury

OGŁOSZENIE

Na polecenie PZWS uległa obniżce cena ATLASU NIEBA - M. Mazura na
10.- zł za jeden egzemplarz.
Prowadzimy nadal sprzedaż tego wydawnictwa. Przy wysyłkach dolicza się
10.- zł na koszty opakowania i opłaty pocztowe.

ERRATA

W poprzednim (marcowym) numerze Uranii na str. 85 pomyłkowo
przestawiono funkcje sprawowane przez Profesora UJ, dra Eugeniusza
Rybkę i Prezesa PTMA, dra Józefa Sałabuna.
Przepraszamy Czytelników za mylną informację zamieszczoną w Kalendarzyku Astronomicznym na kwiecień 1969 r. w poprzednim numerze
Uranii, gdzie omyłkowo podano, że półcieniowe zaćmienie Księżyca
w dniu 2 kwietnia 1969 r. będzie niewidoczne w Polsce. W rzeczywistości zaćmienie to będzie częściowo widoczne bezpośrednio po wschodzie
Księżyca (największa faza przypada o 19h32m5, koniec o 20h26m6).
Przewodn. Rady Redakcyjnej S. Piotrowski, red. nacz. L. Zajdler, sekr. K. Zioł
kowski, red. techn. B. Korczyński. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4.
. Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomll, Zarząd Główny, Kraków,
Solskiego 30/8, telefon: 538·92; Nr konta PKO i OM 4-~5227. Warunki prenumeraty: roczna - 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki 60 zł, l egz. - 6 zł.
Indeks 38151
Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków ul. Wieiopole 1 Nakład 3000 egz. A-69
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA Mlt.OSNIKÓW ASTRONOMII

MAJ 1969

Nr S

Trzyczęściowy statek kosmi:zny Apollo. Od lewej: statek wyprawowy LM (Lunar
Module), kt~ry ma wylądować na powierzchni Księżyca, czc;ść stożkowa czlonu
środkowego stanowi kabinę statku Apollo, w której trzej kosmonauci przebywają
podczas lotu z Ziemi na Księżyc i z powrotem, część :ylindryczna jest zbiomik:em paliwa, część stożkowa po prawej stronie - dysza silnika rakietowego.
Amerykańska

sonda kosmiczna Mariner-6 (do

artykułu

na str. 138).

URANIA
MIESIĘCZNIK
ROK XL

POLSKI EGO TOWAR lYSTWA
MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil

MAJ 1969

Nr 5

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

SPIS TRESCI

Marek Abramowicz- O grawitacyjnym efekcie Dopplera.
Włodzimierz Zonn Kosmologia
dawniej i dziś.
Stanisław
R. Brzostkiewicz
Czy na Marsie może istnieć życie?
Kronika: W drodze na Księżyc
(Lot Apollo 9) - Sztuczne satelity
i statki kosmiczne - Odkrycie nowych gwiazd podczerwonych - Nowy radio-interferometr - V Cassiopeae Gęstość skorupy Księży
ca - Powierzchnia mórz księżyco
wych.
Obserwacje: Aktywność Słońca
w 1968 r. (J. Mergentaler) - Radiowa aktywność Słońca w 1968 r.
(A. Kus).
Nowości wydawnicze.
Kalendarzyk astronomiCzny.

W dniu 24 maja mija 426
lat od zgonu Mikołaja Kopernika (1473-1543). W tymże
dniu miały do Fromborka dotrzeć
pierwsze egzemplarze
.,De Revolutionibus", których
druk ukończono w Norymberdze w marcu 1543 roku.
Niezależne od nas opóźnie
nie w ekspedycji kwietniowego numeru Uranii spowodowało, że Czytelnicy stracili
okazję dostrzeżenia na zdjęciu
Ziemi (wykonanym z odległo
ści 90 tys. km) zapory na Nilu
pod Asuanem i innych obiektów, jak to podano w opisie
zdjęcia. Szczegóły te można
było dostrzec przez lupę jedynie w dniu 1 kwietnia ...
W związku z artykułem
(Kronika) dra Andrzeja Marksa "W drodze na Księżyc"
przypominamy że w maju nastąpi kolejny ewp realizacji
lotu załogowego na Księżyc:
lot statku Apollo 10. Również
"na czasie" jest artykuł Stanisława Brzostkiewicza "Czy na
Marsie może istnieć żucie?",
bowiem już w drodze na Marsa są dwie amerykańskie sondy Mariner 6 i Mariner 7. Być
może, że uzyskane za ich pośrednictwem już wkrótce nowe informacje zmienią zupeł
nie nasz pogląd na to zagadnienie.

Pierwsza strona okładki: Wschód Słońca nad półwyspem Floryda, widzlany z pojazdu "Apollo-7" w dniu 20 października 196S r. z wysokości 225 km. Na pierwszym planie zatoka Meksykańska, na horyzoncie Ocean Atlantycki. Długość
półwyspu wynosi 600 km.
Trzecia strona okładki: Skośne zdjęcie ze statku Apollo-S przedstawia obraz "odwrotnej strony" Księżyca w okolicy 160° długości zachodniej i 10° szerokości południowej. Odległość horyzontu od wielkiego krateru w środku zdjęcia wynosi
ok. 440 km.
Czwarta strona okładki: Zdjęcie "odwrotnej strony" Księżyca dokonane ze statku
Apollo-S przedstawia jasny i ciemny krater w okolicy 103° długości wschodniej

i 3S 0 szerokości pólnocnej.
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Wroc!aw

O GRAWITACYJNYM EFJ!:KCIE DOPPLERA
Swiatło

ma naturę dualną: raz jesteśmy skłonni uznać je za
kiedy indziej za zbiór cząstek (fotonów). W takich zjawiskach jak np. interferencja ujawnia się
falowa natura światła. Działanie fotokomórki jest dobrym przykładem jego cząsteczkowej natury. Czy oznacza to, że światło
przeistacza się czasami z cząstek w fale, a czasami z fal w fotony? Oczywiście nie! Swiatło jest zawsze tym samym, to tylko
my dla wygody używamy jednym razem języka teorii falowej
innym zaś- języka teorii fotonowej.
Aby tłumaczyć teksty z jednego języka na drugi trzeba mieć
słownik i gramatyki. Tylko bardzo proste teksty można przełożyć bez gramatyk obu języków (wie o tym każdy, kto uczył
się łaciny). Rolę gramatyk w naszym porównaniu grają odpowiednie teorie fizyczne. Jedna z nich (teoria falowej natury
światła) jest częścią elektrodynamiki Maxwella, druga (fotonów) - elektrodynamiki kwantowej. Obie są dość skomplikowane i nie będziemy ich tu opisywać. Zresztą do naszych celów wystarczy skrócony słownik.
Jeżeli światło jest falą, to powinno mieć- jak każda falaokreśloną długość. Jeżeli jest zbiorem poruszających się czą
stek, to cząstki te winny mieć określoną energię i pęd. Tak jest
falę elektromagnetyczną,

rzeczywiście, stąd słownik:

Język

światło

ma

teorii falowej

długość

fali

równą

Język

A..

teorii fotonowej

S..Viatło składa się

z

cząstek

nów) o energii równej
.

d z1e

(foto-

c;_ h i pę-

h

.t.

Przez c oznaczamy tu prędkość światła równą 2,99 · 10 10 cm/s,
przez h stałą Plancka równą 6,62 · l0- 27 erg · s.
Mając ten słownik możemy dokonywać nieskomplikowanych
przekładów. Obliczmy np. jaki pęd niesie ze sobą cząstka świa
tła o długości fali równej 5,89 · l o-s cm. Taką właśnie długość
fali ma żółte światło, które można zobaczyć paląc odrobinę zwykłej soli w płomieniu świecy. Jak nietrudno przekonać się sa-
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modzielnie wykonanym rachunkiem pęd jednego fotonu w żół
tym świetle jest równy: p = 1.12 10-22 g cm/s. Jest to pęd znikomo mały. Ale pęd pojedynczej cząstki gazu wylatującej z dyszy rakiety SATURN też nie jest duży a przecież zwielokrotniony przez ogromną ilość cząstek umożliwia lot do Księżyca.
Fotonowe rakiety już obecnie (w powieściach!) umożliwiają
podróże do odległych gwiazd. My znajdziemy tu inne zastosowanie rakiet fotonowych. Najpierw jednak trochę fizyki.
Świecący atom wysyła fotony czyli traci skokami energię.
Każdy skok odpowiada wysyłaniu pojedynczego fotonu. Okazuje się, że skoków tych nie może być zbyt wiele. Atom, którego energia osiągnie pewną krytyczną wartość E/) nie wyśle
więcej żadnego fotonu (jeżeli inne przyczyny nie sprawią, że
jego energia wzrośnie). Taki atom będziemy nazywali atomem
w stanie podstawowym lub krótko atomem p. Atom, który ma
energię większą niż E/) będziemy nazywali atomem wzbudzonym - krótko atomem w. Przejście p-+w wymaga. dostarczenia atomowi p ściśle określonej energii, którą będziemy nazywali energią wzbudzenia i oznaczali Ew. Atom p może uzyskać
energię wzbudzenia pochłaniając foton o energii E"'. Przejście
W-+p może odbywać się drogą emisji fotonu o energii równej
energii wzbudzenia. Foton o energii mniejszej niż Ew n i e
m o ż e przeprowadzić atomu ze stanu podstawowego do
wzbudzonego.
Wyobraźmy sobie, że w zupełnie pustej przestrzeni mamy
dwa atomy. Atom (l) jest w stanie wzbudzonym, atom (2) w stanie podstawowym. Atom (l) wysyła foton i przechodzi do stanu
podstawowego. Foton wysyłany przez atom (l) zostaje pochło
nięty przez atom (2). Teraz atom (l) jest w stanie p natomiast
atom (2) w stanie w. Początkowa sytuacja uległa więc odwróceniu. Ale gdy foton odbędzie jeszcze jedną podróż między atomami wszystko będzie tak jak na początku i cały cykl powtórzy się. Może się tak powtarzać dowolną ilość razy. No wła
śnie czy może?
Wiemy, że foton obdarzony jest pewnym pędem. Wysłanie
fotonu powoduje odrzucenie atomu w kierunku przeciwnym,
pochłonięcie popchnięcie atomu w tym samym kierunku,
w którym odbywa się ruch fotonu. W rezultacie każde z możli
wych w naszym schemacie oddziaływań między atomem a fotonem dodaje atomowi pędu - ciągle w tym samym kierunku.
Jednym słowem mamy rozpędzające się coraz bardziej rakiety
fotonowe. Ale jeżeli rakiety mają coraz większe prędkości ich energia rośnie. Jakim kosztem odbywa się tu wzrost energii?
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Oczywiście żadnym, bo źródeł energii w układze nie ma. Zbudowaliśmy więc perpetuum mobile!!!
To jednak nie jest możliwe . Musieliśmy popełnić jakieś przeoczenie. Chwila zastanowienia wystarczy, aby zrozumieć, że
wszystko działa tylko wtedy, gdy foton wysłany przez jeden
atom może z a w s z e przeprowadzić drugi ze stanu podstawo-

wego do wzbudzonego.
Widocznie więc tak nie jest.
Co jednak jest powodem, że ten sam foton może wzbudzać
pewne atomy a pewnych nie? Przecież atomy są takie same!!!
To prawda, są t a ki e s a m e lecz nie muszą znajdować się
w takim samym stanie - mogą np. poruszać się z różnymi
prędkościami. Zauważmy, że tak jest właśnie w przypadku
naszych fotonowych rakiet. Doszliśmy więc do wniosku, że
jeżeli atomy oddalają się od siebie, to foton wysłany przez jeden z nich nie może przeprowadzić drugiego ze stanu podstawowego do wzbudzonego. Ozncza to, że foton, który "z punktu
widzenia atomu A" ma energię Ew "z punktu widzenia atomu
B", który oddala się od atomu A, ma energię E,.., mniejszą niż
Ew. Fosługując się słownikiem sformułujemy ten wniosek inaczej :
Światło o długości fali 'A wysłane przez
ź r ó d ł o o d d a l a j ą c e s i ę o d o b s e rwa t o r a p r z yc h o d z i d o n i e g o z w i ę k s z ą d ł u g o ś c i ą f a l i 'A':
A.' = A. + AA. ; AA.>O
Ponieważ światło o największej długości fali, jakie możemy
odebrać za pomocą wzroku jest czerwone mówi się często
o poczerwienieniu oddalających się obiektów.
Przewidziane przez nas teoretycznie zjawisko zostało już
dawno odkryte. Z powodów, które wyjaśnia się dalej będziemy
nazywać je z wyk ł y m e f e k t e m D o p p l er a.
Doświadczalnie stwierdzono, że atomy w stanie wzbudzonym
są cięższe niż atomy w stanie podstawowym. Parniętając o tym
zbudujemy 1 ) maszynę (rysunek 1). Składa się ona z pasa trans-

misyjnego, przerzuconego przez dwa bloki: jeden z nich umieszczony jest na Słońcu, drugi na Ziemi. W specjalnych pojemnikach na pasie znajdują się atomy: po jednej stronie pasa
p, po drugiej w. Ponieważ atomy w są cięższe - pas zacznie
się obracać. Nie koniec na tym: gdy atom w osiągnie najniższy
1)

Zasadnicza idea pochodzi od H. Bondiego: ("Some special solutions
książce "Lectures on Generał Relativity"

of the Einstein equations" w
Vol. I.
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względem Słońca punkt na pasie oddaje energię wzbudzenia,
wysyłając foton o odpowiedniej energii. Foton ten zostaje następnie skierowany przez system luster do góry i trafia na
atom p podsunięty przez poruszający się pas transmisyjny 1).
Jeżeli energia fotonu równa jest energii wzbudzenia, to atom p
pochłonie foton i przejdzie do stanu wzbudzonego. Cała maszyna będzie znajdowała się

teraz w tym samym stanie,
w jakim znajdowała się na
początku. Zauważmy jednak,
że przy wyhamowaniu pasa
jego energia kinetyczna zostaje zamieniona na ciepło.
Układ ogrzewa się, ale kosztem czego? Przecież jego
energia nie zmniejszyła się
jest taka, jak na początku!
Mamy więc znowu perpetuum mobile!!! Wprawa zdobyta poprzednio pozwala od
razu wypowiedzieć wniosek:
Energia fotonu wysłane
go z powierzchni gwiazdy
zmniejsza się wraz z oddalaniem się fotonu od gwiazdy.
Albo w tłumaczeniu na ję
zyk teorii falowej:
Światło o długości fali równej 'A wysłane
p r z e z g w i a z d ę p r z y c h o d z i d o o d l e g ł e g o o bs e r w a t o r a (n i e r u c h o m e g o w z g l ę d e m g w i az d y) z większą dług oś c i ą f a l i 'A':

A' = A.+L1A., L1A.>0.
Zjawisko to nosi nazwę grawitacyjnego efektu Dopplera lub
grawitacyjnego przesunięcia do czerwieni. Jego istnienie przewidział Albert Einstein. Jest to jeden z trzech najbardziej znanych efektów ogólnej teorii względności. Największe grawi1
) Aby wyeliminować zwykły efekt Dopplera specjalne urządzenie zatrzymuje pas na czas potrzebny do odbycia przez foton drogi z dołu do
góry. Może to być - jak na rysunku - drgająca sprężyna. Łatwo się
zorientować, że do wykonywania swoich zadań urządzenie to nie musi
pobierać energii, ponieważ (gdy nie ma tarcia) nie wykonuje (w sensie fizycznym) pracy.
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przesunięcia ku czerwieni zaobserwowano dla białych
Efekt ten jest jednak bardzo mały; żeby przekonać się
o jego istnieniu trzeba stosować najbardziej subtelne techniki
obserwacyjne. W dodatku żadna gwiazda nie jest względem
nas nieruchoma - trzeba więc umieć oddzielić zwykły efekt
Dopplera od grawitacyjnego. Obserwacyjnie jest to niemożli
we 1 ). Najdramatyczniejszym przykładem są nibygwiazdy
(kwazary w żargonie astronomów). Stwierdzono, że przychodzące od nich światło jest tysiące ,razy bardziej przesunięte ku
czerwieni niż światło pochodzące od białych karłów. Nikt jednak nie wie, czy przyczyną tego przesunięcia są ogromne pręd
kości nibygwiazd, czy ich bardzo silne pola grawitacyjne ...
Ale to już zupełnie inna historia.

tacyjne

karłów.

WŁODZIMIERZ

ZONN -

Warszawa

KOSMOLOGIA DAWNIEJ i DZIS
II. Od Kopernika do Einsteina

" ... Czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony, po·z ostawmy tę sprawę filozofom" napisał Kopernik w swoim dziele.
Nie wiele kto wtedy zwrócił uwagę na to zdanie. Przede
wszystkim dlatego, że sama idea heliocentryczna tak dalece
zaprzątnęła uwagę ówczesnych astronomów, iż nie było już
czasu na wyciąganie z niej dalszych konsekwencji. Wydaje się
też, że słowo "nieskończoność" musiało w uszach współcze
snych Kopernikowi brzmieć dziwnie i trącić mistycyzmem, do,_
tychczas bowiem używano je wyłącznie w kontekście religijnym. Nieskończony czas trwania i nieskończona moc, wszyska
to były wyłącznie atrybuty sił wyższych. Wiele trzeba było
wysiłku i czasu, aby pojęcie nieskończoności sprowadzić z wyżyn świata nadprzyrodzonego do pracowni uczonych i potem
rozpowszechnić wśród ogółu ludzi wykształconych.
Do tego walnie się przyczynili Newton i Leibnitz. Wprawdzie
jeszcze przed nimi istniało intuicyjne podejście do pojęcia nieskończoności (mam na myśli prace niektórych matematyków
greckich) jednak dopiero tym dwum uczonym zawdzięczamy
jasne zdefiniowanie pojęcia nieskończoności i nauczenie ludzi
posługiwania się tym pojęciem w konkretnych sytuacjach.
1)

inąd

Dla niektórych białych
znamy ich prędkości.

karłów udało się

to

zrobić, ponieważ skąd~
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Dlatego też o wszechświecie nieskończonym na dobrą sprawę zaczęto myśleć dopiero na początku XIX wieku. I przekonano się, iż jest czymś niemożliwym, (jeśli oczywiście założy
my, iż nie jest on pusty, lecz w sposób mniej więcej równomierny wypełniony ciałami niebieskimi). Do tego przekonania
doszedł w swoim czasie Olbers, opierając się na znanym od
wieków fakcie: na tym, że niebo nocne jest czarne. Aż dziw
bierze na myśl, że tylu ludzi w różnych epokach wiedziało dobrze o tym, nikt jednak nie potrafił WYCiągnąć z tego żadnych
wniosków. Niechże ten fakt posłuży jako jedna z ilustracji,
jak wszechpotężnym sojusznikiem w procesie poznawania jest
metoda, bez której doświadczenie może się stać najzupełniej
martwym balastem.
Powróćmy jednak do ciemnego nocnego nieba i do rozumowania Olbersa, które w historii astronomii nosi nazwę paradoksu fotometrycznego. To rozumowanie może równie dobrze
odnosić się do gwiazd, do galaktyk, jak też i do świecących
robaczków świętojańskich. Wyobraźmy sobie, iż obserwator
jest otoczony przestrzenią równomiernie wypełnioną ciałami
świecącymi. Będziemy w myśli zakreślać wokół niego koncentryczne kule. Otóż z geometrii wiemy, iż objętości powstających
w ten sposób warstw kulistych rosną proporcjonalnie do kwadratu ich odległości od obserwatora. Tak samo rośnie liczba
obserwowanych przez niego punktów świecących. Natomiast
ilość światła, jaką otrzymuje od każdego z nich maleje jak
kwadrat odległości (zgodnie ze znanym prawem fizyki). Mnożenie i jednocześnie dzielenie przez taką samą wielkość daje
wynik niezmienny. Znaczy to, że każda z warstw kulistych,
bliska czy daleka, dostarcza obserwatorowi jednakowej ilości
światła. A że warstw jest nieskończenie wiele, znaczy to, że
łączna ilość dostarczonego światła musi być nieskończenie
wielka! Całe niebo powinno świecić oślepiającym blaskiem!
Tymczasem jest najzupełniej czarne ...
Jak WYjść z tej sprzeczności? Trzeba oczywiście odrzucić
któreś z poczynionych założeń. Przyjąć np. że wszechświat jest
skończony.

Tego jednak kroku w swoim czasie nikt się nie odważył zrobić, zapewne dlatego, że z przyjęciem skończonego wszechświa
ta wiązało się przyjęcie istnienia pewnej granicy oddzielającej
świat od czegoś, co światem nie jest. Istotnie trudno sobie WYobrazić, aby gdzieś we wszechświecie istniała granica oddzielająca coś od czegoś, co byśmy musieli nazwać nicością. Istnienie
takiej granicy przeczy prawom fizyki i zdrowemu sensowi.
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Dlatego astronomowie spróbowali odrzucić drugie z poczynionych założeń: to mianowicie, że wszechświat jest równo~
miernie wypełniony gwiazdami, czy innymi ciałami niebieskimi. Należało tak go wypełnić materią, aby paradoks fotometryczny przestał być przeszkodą. Mówiąc inaczej, aby w procesie kolejnego dodawania do siebie światła pochodzącego
z coraz to dalszych warstw kulistych otrzymać - zamiast nieskończoności sumę skończoną.
Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Jeszcze w starożytno~
ści przewidywano sytuacje, w których musimy dodawać do
siebie nieskończenie wiele składników. I myślano wtedy, że
wynik dodawania musi być nieskończenie duży. W związku
z tym opowiadano sob~e słynną historyjkę o Achillesie i żółwiu,
dowodząc, że Achilles nigdy nie jest w stanie dopędzić żółwia,
mimo, że biegnie od niego znacznie prędzej. Rozumowano przy
tym mniej więcej tak: W pewnej chwili gonitwy Achilles zbliży się do żółwia na połowę pierwotnej odległości. Fotem przebiegnie jeszcze jedną czwartą; potem jedną ósmą, a że liczb
jest nieskończenie wiele, znaczy to że Achilles nigdy żółwia
nie dopędzi.
Otóż nieprawda, suma nieskończenie wielu składników może
być skończona, jeśli tylko składniki w odpowiedni sposób maleją. W naszym przypadku jak to łatwo dowodzą matematycy - suma równa się jedności.
Paradoks fotometryczny przestanie być paradoksem, jeśli
przy sumowaniu światła dochodzącego z każdej kolejnej warstwy wszechświata będziemy mieli wielkości malejące. W sumie dadzą one wartość skończoną, mimo, iż liczba składników
jest nieskończona.
Taki właśnie model wszechświata zaproponował na początku
obecnego stulecia słynny astronom szwedzki Charlier. Prezentację jego modelu (zwanego wszechświatem hierarchicznym)
zaczniemy od pewnego porównania.
Wiemy iż ludzkość składa się z rodzin, które mieszkają tak,
iż średnio biorąc jeden człowiek przypada na 10 metrów kwadratowych. Zespół rodzin tworzy miasto, w którym gęstość zaludnienia jest z reguły mniejsza, rzędu l człowieka na 100 m 2 •
Miasta tworzą z kolei zespoły zwane krajami, w których gę
stość zaludnienia jest jeszcze niższa średnio l człowiek na
. hektar. Przedłużmy w myśli proces tworzenia się tych forma- .
cji (w gwarze ast:mnomicznej - gromad) w nieskończoność,
zachowując stale tę samą regułę gromada wyższego rzędu
ma gęstość mniejszą, niż gęstość każdej z gromad o rząd niższej
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(wchodzącej w jej skład). Wtedy otrzymamy model wszechświa
ta hierarchicznego. Pojedynczych ludzi zastąpimy gwiazdami.
Rodzinami będą galaktyki. Miastami - gromady galaktyk itd.
Wszechświat pozostaje nieskończony; nie mniej sumując ilość
światła, jaka dochodzi do nas od każdej kolejnej warstwy kulistej, otrzymamy sumę nieskończenie wielu składników o wartościach szybko m a l e j ą c y c h: a taka suma, jak wiemy ma
wartość

skończoną.

Koncepcja Charliera jest w zgodzie z danymi obserwacyjnymi aż do gromad galaktyk, a więc aż do miast w naszym porównaniu. Średnia gęstość mąterii w przeciętnej gwieździe jest
conajmniej tysiąc razy większa, niż w przeciętnej galaktyce.
Średnia gęstość materii w galaktyce jest o kilka rzędów wielkości większa, niż gęstość średnia gromad galaktyk. Dalej nasze dane obserwacyjne niestety już nie sięgają. Owszem, w tej
chwili żywo dyskutuje się sprawę istnienia gromad złożonych
z gromad galaktyk, sprawa ta nie jest jednak aż tak jasna,
żeby potraktować ją jako pewną daną obserwacyjną. Musimy
jednak stwierdzić bezstronnie, że żadna z istniejących dziś
danych obserwacyjnych nie przeczy modelowi wszechświata
hierarchicznego i dlatego ten model pozostał po dziś czymś
aktualnym, mimo że od czasu wprowadzenia go do kosmologii
upłynęło już pół wieku, i wiele nowych odkryć w tej dziedzinie poczyniono.
Odkryto przede wszystkim ogólną teorię względności, która
pokazała, iż wszechświat skończony (aczkolwiek nieograniczony) jest do pomyślenia w kosmologii, i że ten model najlepiej
pasuje do wielu danych, jakimi dziś roporządzają astronomowie. Odkryto też żjawisko ekpsansji wszechświata, będące niewątpliwie jednym z najbardziej podstawowych faktów w dziedzinie kosmologii. Zauważmy też, że owo zjawisko ekspansji
usunęło z astronomii raz na zawsze paradoks fotometryczny:
prawo odwrotności oświetlenia do kwadratu odległości przestało być ważne wobec oddalania się od nas wszystkich tworów
kosmicznych. Tym samym rozumowanie Olbersa przestało być
słuszne.

Wiek dwudziesty - to epoka nagłego odrodzenia się kosmologii, czemu sprzyjała z jednej strony nowa fizyka relatywistyczna, z drugiej zaś strony szybki wzrost możliwości obserwacyjnych w astronomii. Zwłaszcza narodziny radio-astronomii stały się znakomitym startem do nowych badań kosmologicznych.
O tym wszystkim będzie mowa w następnych odcinkach.

i
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CZY NA MARSIE MOŻE ISTNIEC ŻYCIE?
Gdy wreszcie temperatura planety tak dalece się
przynajmniej na pokaźnej części jej powierzchni nie przekracza już granic, w których zdolne
jest do życia białko, to jeśli równie pomyślnie ułożyły
się inne niezbędne po ternu warunki chemiczne, powstaje żywa protoplazma.
(F. Engels: "Dialektyka przyrody", Warszawa, 1952,
str. 20).
obniżyła, że

Pytanie zawarte w tytule artykułu już od dawna niepokoi
astronomów, zajmujących się badaniem przyrody Marsa. Rozwój astronomii potwierdził bowiem domysły dawniejszych badaczy, iż Ziemia nie zajmuje jakiegoś wyjątkowego stanowiska
we Wszechświecie. Trudno zatem przypuszczać, aby .życie rozwinęło się tylko na naszej planecie. Najprawdopodobniej życie
powstaje wszędzie tam, gdzie tylko są ku temu odpowiednie
warunki.
Oczywiście w ubiegłych wiekach, kiedy astronomia nie umiała jeszcze dostarczyć wiadomości o warunkach fizycznych panujących na Marsie i innych planetach, można było robić mniej
lub więcej prawdopodobne domysły na teJ) temat. Dziś jednak wiemy, jakie warunki są konieczne, aby na jakiejś planecie mogło powstać i rozwijać się życie. Dlatego też chcąc
odpowiedzieć na powyższe pytanie, trzeba wpierw zapoznać
się ze środowiskiem, którego Mars może udzielić żywym organizmom.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że atmosfera Marsa jest
bardzo rzadka. Jej bowiem gęstość przy powierzchni planety
jest mniej więcej taka sama, jak gęstość naszej atmosfery na
wysokości 20-30 km. Pomiary zaś wykonane przy pomocy
"Marinera-4" wykazały, iż głównym składnikiem atmosfery
marsjańskiej jest dwutlenek węgla. Nie stwierdzono tam jednak najmniejszego śladu tlenu, a zawartość pary wodnej
w atmosferze Marsa też prawdopodobnie jest znikoma.
Nieobecność tlenu w atmosferze Marsa nie oznacza jednak
wcale, że tam nie może istnieć życie. W początkach życia na
Ziemi też J;J.ie było wolnego tlenu i uwolniony on został dopiero
w procesie fotosyntezy przez niebieskozielone glony. Zresztą
dziś jeszcze pewne mikroorganizmy ziemskie mogą żyć bez
wolnego tlenu (beztlenowce), wykorzystując do oddychania
tlen związany chemicznie z innymi pierwiastkami. Są wreszcie
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także takie organizmy, które nie tylko mogą żyć bez tlenu, ale
które tlen nawet zabija (np. laseczka tężca).
W atmosferze Marsa nie stwierdzono również ozonu, który
znajduje się wysoko w atmosferze ziemskiej (od 20 do 40 km)
i pochłania znaczną część nadfioletowego promieniowania
Słońca. Promieniowanie to jest bardzo szkodliwe dla żywych
organizmów, ponieważ wywołuje procesy prowadzące do rozpadu i zniszczenia żywych komórek. Dzięki zatem ozonosferze
możliwe jest życie na naszej planecie, gdyż bez tej osłony
większość ziemskich organizmów żywych zginęłaby w ciągu
zaledwie kilku minut.
Obserwacje wykazały jednak, że pustynna powierzchnia Marsa pokryta jest odłamkami limonitu (wodorotlenek żelaza),
pochłaniającego nadfioletowe promieniowanie Słońca. (Minerał
ten odbija znaczną część czerwonego światła, przez co nadaje
planecie jej charakterystyczne czerwone zabarwienie). Gdyby
więc marsjańskie mikroorganizmy ukryły się w cieniu brył
limonitowych, wówczas z powodzeniem mogłyby przeżyć to
zabójcze promieniowanie Słońca.
Na powierzchni Marsa nie ma także zbiorników wodnych
i prawdopodobnie nigdy ich tam nie było. Dowodzą tego zdję
cia "Marinera-4", na których nie widać żadnych wymuleń.
Oczywiście dziś nie można jeszcze tego stwierdzić definitywnie, ponieważ na Marsie wieją dość silne wiatry, mogące
z miejsca na miejsce przenosić pył z jego pustyń. A zatem jest
też możliwe, że obecnie nie widzimy już pierwotnej powierzchni planety. Ponadto na zdjęciach "Marinera-4" znajdują się
tylko szczegóły o średnicy powyżej 3 km (przeważnie utwory
kraterowe), a przecież doliny wytworzone przez erozję wodną
mogą mieć dużo mniejsze rozmiary.
Faktem jednak bezspornym jest, że dziś na powierzchni Marsa nie ma zbiorników wodnych, jakie na Ziemi tworzą oceany,
jeziora i rzeki. Cienkie zaś czapki polarne zawierają jej bardzo
mało i w czasie wiosennych ustępowań właściwie nie tają, ale
raczej wyparowują. Może jednak marsjańskie mikroorganizmy
potrafią korzystać z wody, która związana jest chemicznie
w minerałach (zdolność taką mają niektóre ziemskie enzymy).
W limonicie jest przecież dużo wody związanej i gdyby udało
się ją uwolnić, wówczas najprawdopodobniej marsjańskie pustynie zamieniłyby się w prawdziwe morza.
Wreszcie ternpartura na Marsie jest dużo niższa aniżeli temperatura na Ziemi, ponieważ znajduje się on dalej od Słońca
niż nasza planeta i skutkiem tego otrzymuje mniej ciepła.
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Klimat na Marsie musi być zatem bardzo surowy, co zresztą
potwierdzają pomiary t emperatury jego powierzchni. Średnia
bowiem temperatura jest tam niższa od średniej temperatury
na Ziemi o około 50 ° C, a amplituda dobowych zmian temperatury dochodzi na Marsie do 60 ° C. (Bliższe dane o temperaturze poszczególnych stref klimatycznych Marsa podano w tablicy).
Temperatura poszczególnych stref klimatycznych Marsa
Vaucouleursa)

Tablica l
(wg G . de

Temperatura w
Strefa klimatyczna Marsa (w nawiasach po:iano szerokości areograficzne)
Równik (0° )
Zwrotnik (±24° 48')
Strefa wniarkowana
(od ± 24° 48' do ± 65° 12')
Obszary podbiegunowe (± 65° 12')

w zimowej
roku

połowie

t·

od

20°C
; 10

40 do O
- 100

l

południe

w letniej
roku

połowie

+ 20°C
+ 30

od + lO do -t 20
od - 10 do + lO

Niska temperatura nie świadczy jednak o tym, że Mars musi
być krainą zupełnie martwą. Niektóre jego obszary są cieplejsze od Antarktydy, gdzie przecież pomimo duż ego mrozu wegetują żywe organizmy. Przy rozważaniu możliwości życia na
Marsie trzeba oczywiście uwzględnić małą gęstość jego atmosfery, co również ma duży wpływ na kształtowanie się tamtejszego klimatu. Klimat marsjański najlepiej jest porównać z klimatem, jaki miałby pustynny płaskowyż wzniesiony na około
20-30 km ponad powierzchnię Ziemi. Czy w tych niesprzyjających warunkach może istnieć życie?
Badania laboratoryjne przeprowadzone przed kilku laty
wykazały, iż na Marsie mogą żyć tylko prymitywne organizmy. Dowiodły tego mikroorganizmy
ziemskie, które umieszczono w sztucznej atmosferze marsjań
skiej z niedoborem tlenu. Atmosfera ta miała duże wahania
dobowe temperatury (od -10 do +23°C), bardzo niskie ciśnie
nie i poddana była działaniu promieni nadfioletowych.
Większość z umieszczonych w sztucznej atmosferze marsjań
skiej mikroorganizmów wkrótce zginęła, lecz niektóre z nich
ukryte pod grudkami gruntu znalazły zabezpieczenie przed
śmiertelnym promieniowaniem nadfioletowym i przetrwały
w stanie anabiozy. Zaczęły nawet aktywnie żyć, gdy tylko dostarczono im odpowiednią ilość wody. Jeżeli więc ziemskie mi-

w Stanach Zjednoczonych

5/1969

URANIA

141

kroorganizmy w tak krótkim czasie dostosowały się do tych niezmiernie surowych warunków, to przecież mikroorganizmy
marsjańskie w ciągu wielu milionów lat mogły się o wiele lepiej przystosować do życia na rodzinnej planecie.
Swego czasu przypuszczano, iż sezonowe zmiany w zabarwieniu "mórz" marsjańskich wywołane są właśnie wegetacją
roślin. Było to jednak tylko złudzenie optyczne, jakie oko doznaje przy obserwacji słabo oświetlonej powierzchni Marsa.
"Morza" marsjańskie mają właściwie szarawy lub lekko czerwonawy odcień, a prawdopodobnie przez kontrast z jaśniejszy
mi obszarami wydają się być zielonkawe. Oczywiście brak zielonych obszarów nie jest żadnym dowodem, że na Marsie nie
ma prymitywnej roślinności. Zresztą rośliny marsjańskie nie
muszą być zielone, lecz mogą mieć zupełnie inne zabarwienie.
"Morza" marsjańskie wykazują również sezonowe pociemnienia, przez co zwiększa się kontrast między jasnymi a ciemnymi
obszarami planety. Gdy na danej półkuli Marsa panuje zima,
większość tam położonych "mórz" jest słabo widoczna. Z nastaniem jednak wiosny, gdy zaczyna topnieć czapka polarna, "morza" okolic podbiegunowych stopniowo ciemnieją, przy czym
fala pociemnienia wyraźnie przesuwa się w stronę równika planety. Pod koniec lata "morza" ponownie zaczynają jaśnieć i powoli wracają do wyglądu zimowego.
Zjawisko to można wyjaśnić silnymi wiatrami, które wiosną
zmiatają z wyżyn drobne i lepiej odbijające światło sło'1 e czne
ziarenka piasku. To może być powodem, że "morza", będące
w rzeczywistości olbrzymymi wzniesieniami terenu, w sezonie
ciepłym są o wiele ciemniejsze niż w sezonie zimnym. Jesienne
wiatry są jeszcze silniejsze (prędkość wiatru może na Marsie
dochodzić do 100 km!godz.) i wieją z przeciwnych kierunków
(rys. 1). Mogą więc ponownie zanosić. drobne ziarenka piasku
z dolin na wzniesienia, wywołując tym samym ich pojaśnienie.
Jednak sezonowe zmiany intensywności "mórz" mogą być
l.akże wywołane zamieraniem i ożywaniem prymitywnych roślin marsjańskich. Na powierzchni Marsa możliwa jest przecież
wegetacja mikroskopijnych glonów, przystosowanych do życia
w niskiej temperaturze (np. krioplankton). Krioplankton jest
na naszej planecie niezwykle szeroko rozpowszechniony i jego
przedstawiciele żyją zarówno na śniegach Arktyki, Antarktydy,
w europejskich Alpach, jak również w równikowych Andach.
Ten mikroskopijny glon może żyć w tającym śniegu przy temperaturze 0°C, tworząc czerwone lub zielone plamy. Odżywia
się dwutlenkiem węgla oraz rozpuszczonym w wodzie tlenem
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śniegu.

Z dotychczasowych rozważań wynika zatem, że na Marsie
mogą z powodzeniem żyć jakieś mikroorganizmy. Oczywiście
nie muszą to być mikroorganizmy takie same jak na Ziemi, ale
raczej do nich bardzo zbliżone. Byłoby nawet zdumiewające,
gdyby tam rozwinęły się dokładnie takie same gatunki jak na
naszej planecie. Rozwój życia na Marsie mógł przecież przebiegać zupełnie innymi drogami niż rozwój życia na Ziemi.

Rys. l. Kierunki wiatrów w rejonie Syrtis Major (wg D. Me Laughlina):
a - w perihelium (zima na północnej półkuli Marsa) i b - w aphelium
(lato na północnej półkuli Marsa)
Możliwość
życie mogło

istnienia życia na Marsie nie oznacza wcale, aby
tam kiedyś dojść do stadium istot rozumnych.
Wiemy bowiem, że rozwój życia na Ziemi od pierwszych prostych organizmów jednokomórkowych do człowieka trwał około
2 miliardów lat. Wprawdzie obecność życia na Marsie świad
czyłaby, iż w dalekiej przeszłości musiały tam panować bardziej korzystne warunki klimatyczne niż dzisiaj. Jednak pogorszenie się tych warunków mogło zahamować ewolucję życia
marsjańskiego już w bardzo wczesnym etapie rozwoju, odpowiadającym mniej więcej erze archaicznej.
Właśnie w erze archaicznej życie na Ziemi należało do mikroorganizmów, które po wyjściu z morza zaczęły opanowywać
lądy w postaci bakterii i mikroskopijnych glonów. W tym też
okresie na naszej planecie żyły niebieskozielone glony, mogące
wydzielać do atmosfery tlen uwolniony w procesie fotosyntezy.
Tlen stopniowo gromadził się w atmosferze, a pod wpływem
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nadfioletowego promieniowania Słońca zamieniał się w ozon.
W ten sposób na Ziemi wytworzyły się warunki sprzyjające do
rozwoju wyższych form życia.
Nagłe więc pogorszenie się warunków klimatycznych na Marsie mogło zastać tamtejsze życie w podobnym stadium rozwoju
i dalsza jego ewolucja została zupełnie zahamowana. Inaczej
mówiąc rozwój życia na Marsie mógł być zahamowany w stadium prymitywnych organizmów beztlenowych, a na rozwinię
cie istot rozumnych zabrakło po prostu już czasu. Bezskuteczne
zatem okażą się przyszłe poszukiwania "archeologiczne" pod
wydmami marsjańskich pustyń jakichś śladów wymarłej cywilizacji, która zdolna byłaby zbudować słynne "kanały".
Kiedyś rzeczywiście przypuszczano, że na Marsie mogą żyć
istoty rozumne. Dowodem tego miały być właśnie "kanały",
przez które miano doprowadzać wodę do obszarów położonych
dalej od biegunów. Tymczasem "kanały" są prawdopodobnie
grzbietami górskimi, leżącymi na jasnych obszarach planety.
Ciemne obszary Marsa są prawdopodobnie ogromnymi wzniesieniami terenu, odpowiednikami ziemskich bloków kontynentalnych. Jasne zaś obszary można porównać do basenów oceanicznych, wypełnionych wprawdzie nie wodą, ale piaskiem i pyłem.

Musimy więc pogodzić się z faktem, że na Marsie możliwe
jest tylko prymitywne życie w postaci bakterii i mikroskopijnych glonów. Być może coś konkretnego o marsjańskim życiu
dowiemy się przy pomocy sond kosmicznych, które zostaną wysłane w kierunku Marsa w najbliższych latach. Sondy takie są
konstruowane w Związku Radzieckim i w Stanach Zjednoczonych.
Sondy kosmiczne najlepiej wysłać w kierunku Marsa podczas
opozycji, kiedy znajduje się on najbliżej Ziemi. Wiadomo bowiem, że odległość Marsa od naszej planety zmienia się w dość
szerokich granicach. Gdy położony on jest po przeciwnej stronie Słońca niż Ziemia· (jest w koniunkcji ze Słońcem), jego odległość od nas jest największa. Gdy jednak Mars znajduje się
po tej samej stronie Słońca co Ziemia (jest w opozycji ze Słoń
cem), wówczas jego odległość od naszej planety jest najmniejsza. (W załączonej tablicy podano dane o opozycjach Marsa
w latach 1960-1975).
Najbliższa opozycja Marsa wypadnie w r. 1969 i w tym też
czasie uczeni amerykańscy zamierzają wysłać w jego kierunku
dwie sondy kosmiczne: "Mariner-6" i "Mariner-7". Sondy te
mają przelecieć zaledwie w odległości około 3000 km od Marsa,
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Tablica 2
Dane o opozycjach Marsa w latach 1960-1975 (wg W. I. Moroza)
Data

największego zbliżenia

planety do Ziemi

ś.rednica kątowa

Odległość planety

tarczy planety

od Ziemi
(w mln km)

15,4
14,0
14,0
15,6
19,5
24,9
21,4
16,5

90,6
100, l
99,7
89,8
71,5
56,2
65,0
84,3

30 grudzień 1960 r.
4 luty 1963 r.
9 marzec 1965 r.
15 kwiecień 1967 r.
31 maj 1969 r.
10 sierpień 1971 r.
25 październik 1973 r.
15 grudzień 1975 r.

więc znacznie bliżej niż to zrobił "Mariner-4" w r. 1965 (minął Marsa w odległości około 10 000 km). Będą one wyposażone
w dwie kamery telewizyjne: jedna z obiektywem szerokokąt
nym, druga zaś z teleobiektywem. Przy pomocy teleobiektywu
będzie można otrzymać obrazy, na których widoczne będą
szczegóły o średnicy około 300 m. Ponadto sondy wyposażone

a

zostaną

w aparaturę do pomiaru temperatury i analizy chemicznej atmosfery marsjańskiej.
Definitywne jednak rozwiązanie zagadki życia na Marsie
nastąpi prawdopodobnie w r. 1973, w którym uczeni amerykań
scy planują wysłać w kierunku tej interesującej planety dwie
bliźniacze sondy kosmiczne programu "Viking". Przy pomocy
potężnej rakiety "Saturn-5" będą one wprowadzone na orbitę
okołomarsjańską i wtedy oddzielą się od nich sondy wyprawowe, które łagodnie wylądują na powierzchni Marsa. Sondy wyprawowe wyposażone będą w szereg urządzeń, a między innymi w aparaturę zdolną wykrywać i badać żywe organizmy.

KRONIKA
W drodze na

Księżyc

-

Lot Apollo-9

Jak wiadomo, realizowany przez uczonych amerykańskich wariant
wyprawy na Księżyc jest dość skomplikowany. Stanęli więc
oni wobec konieczności wykonania całego szeregu wstępnych doświad
czeń technicznych i nawigacyjnych. Taki właśnie charakter miał lot
statku kosmicznego Apollo 9 w dniach od 3 do 13 marca. W czasie tego
lotu po raz pierwszy dokonano załogowych prób statku wyprawowego
LM (Luna Module - Człon Księżycowy).
załogowej
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Statek ten (patrz fotografia na 2 stronie 'Okładki) ma jak wiadomo
opuszczenia się na powierzchnię Księżyca od krążącego
ruchem satelitarnym statku Apollo, a następnie do powrotu
na ten statek. Próby statku LM wykonane w czasie lotu Apollo 9 miały
więc nadzwyczaj ważne znaczenie. Naśladowały one bowiem czynności
jakie trzeba będzie wykonać w czasie wypraw na powierzchnię Księ
życa. Wobec tego jednak, że próby te były wykonywane w czasie bliskoziemskiego lotu satelitarnego, stanowiły one oczywiście tylko pewną
posłużyć do
wokół niego

namiastkę rzeczywistości.
Załogę statku Apollo 9 stanowili

James McDivitt, David Scott i Russel
Schweickart. W czasie swego lotu wykonali oni cały szereg różnorod
nych doświadczeń i badań. Część z nich miała przy tym decydujące
znaczenie dla dalszej realizacji Programu Apollo.
l) W dwie godziny po starcie kosmonauci odczepili statek Apollo od
ostatniego członu rakiety nośnej, obrócili go o 180° wokół osi poprzecznej i przyczepili do statku LM znajdującego się w czasie startu z Ziemi,
między statkiem Apollo i ostatnim członem rakiety nośnej. Następnie
statek LM został odczepiony od rakiety nośnej.
2) W dniu 5 marca Schweickart i McDivitt przeszli z kabiny Apollo,
do kabiny LM, przez łączący je tunel i przez kilka godzin badali urzą
dzenia statku LM. Pod koniec pobytu w kabinie LM McDivitt Ul'uchomił na 6 minut silnik rakietowy członu hamującego statku LM. Stanowiło to imitację lądowania tego statku na Księżycu.
3) W dniu 6 marca ci sami kosmonauci jeszcze raz przeszli do kabiny
LM. McDivitt był przy tym ubrany w .,zwykły" skafander, ale Schweickart miał na sobie skafander, jaki będzie używany przez selenonautów
na Księżycu. Po kontroli urządzeń statku LM kosmonauci otworzyli właz
kabiny, po czym Schweickart wyszedł na około 40 minut na znajdującą
się przy włazie platformę zewnętrzną . Naśladowało to wyjście na powierzchnię Księżyca .

4) W dniu 7 marca Schweickart i McDivitt jeszcze raz przeszli do
kabiny statku LM i odczepili go od statku Apollo, po czym posługując
się silnikami rakietowymi statku LM, oddalili się od statku Apollo na
190 km. Następnie kosmonauci zaczęli manewry mające na celu powrót
do statku Apollo. (W tej fazie eksperymentu statek LM był jak się zdaje
pozbawiony rakietowego członu hamującego, a składał się tylko z kabiny
i rakietowego członu napędowego, służącego do wzlotu z Księżyca). Po
sześciu godzinach samodzielnego lotu kosmonauci zrealizowali manewr
spotkania i połączenia się ze statkiem Apollo. Stanowiło to więc imitację identycznego manewru, jaki trzeba będzie wykonać w czasie
wokółksiężycowego lotu satelitarnego.
5) Gdy kosmonauci wrócili do kabiny Apollo, statek LM został od
niej odczepiony, po czym zdalnie uruchomiono silnik jego rakietowego
członu napędowego, naśladując w ten sposób start i wzlot z Księżyca.
Lot statku Apollo 9, choć nie brak było w czasie niego różnego rodzaju odstępstw od programu i niesprawności technicznych, zakończył
się jednak pomyślnie. W związku z tym jeszcze przed wodowaniem kabiny Apollo 9 pojawiły się głosy, że można będzie zrezygnować z lotu
statku Apollo 10, a odrazu wysłać statek Apollo 11 z zadaniem lądowa
nia na Księżycu. Jak wiadomo w czasie lotu statku Apollo 10 w maju
miały zostać powtórzone te same w zasadzie czynności, co w czasie lotu
statku Apollo 9, z tą tylko różnicą, że nie w czasie bliskoziemskiego lotu
satelitarnego, ale w czasie wokółksiężycowego lotu satelitarnego, a więc
w naturalnych warunkach.
ANDRZEJ MARKS

146

URANIA

5/1969

Sztuczne satelity i statki kosmiczne
(od l października do 31 grudnia 1968 r.)
A. Sztuczne satelity Ziemi
l, kraje Zach. Europy.
- 5 października wprowadzony na orbitę przy użyciu rakiety Scout,
przewidywany okres przebywania na orbicie 6 miesięcy;
- pocz. okres obiegu 103 min.;
- zadania: obserwacje zjawisk elektrycznych, magnetycznych
in.
w strefach biegunowych, m. in. zorze polarne.

l. ESRO -

2. Molnia -

l (9), ZSRR.

5 października umieszczona na wydłużonej orbicie eliptycznej;
Satelita telekomunikacyjny dla systemu łączności Orbita;
zawiera aparaturę retransmisyjną TV i radio oraz aparaturę sterującą i pomiarową, układy orientacji w przestrzeni i korekty orbity,
źródła zasilania.
-

3. Apollo-7, USA.
- start 11 października o llh03m czasu mleJSC. Przyl. Kennedy; wodował .22 października o 7h32m czasu miejsc. na Atlantyku w rejonie
Wysp Bahama, po 163 okrążeniach Ziemi;
- orbita początkowa: perigeum 228 km, apogeum 284 km; zmiany:
l) perigeum 245 km, apogeum 384 km, 2) perigeum 160 km, apogeum
425 km;
- kabina załogowa z obsadą: l) Walter Shirra (3-ci lot), 2) Dann
Eisele, 3) W/alter Cuningham (obaj 1-szy lot);
- eksperymenty: 12.X. zbliżenie kabiny do ostatniego członu rakiety
nośnej na odległość .21 m, liczne zdjęcia powierzchni Ziemi, transmisje
TV z kabiny oraz przekazywanie obrazów Ziemi, wypróbowanie silnika
do manewrów orbitalnych (w przyszłości wokół Księżyca), obserwacje
specjalnych znaków orientacyjnych na powierzchni Ziemi.
4. Sojuz-2, ZSRR.
- 25 października wprowadzony na orbitę, lądowanie 28 paździer
nika;
- orbita: perigeum 185 km, apogeum 224 km, czas okrążania Ziemi
88,5 min., nachylenie do równika 51°, 7; po zbliżeniu kabiny Sojuz-3
w dniu 27 października zmiana orbity: perigeum 181 km, apogeum 231
km, czas okrążenia 88,4 min., nachylenie do równika 51°, 7;
- kabina załogowa, lot bez załogi.
5. Sojuz-3, ZSRR.
- 26 października wprowadzony na orbitę, 30 października lą<\owanie
o 10h.25m czasu moskiewskiego, po 64 okrążeniach Ziemi;
- orbita: perigeum 205 km, apogeum 225 km, czas okrążenia Ziemi
88,6 min., nachylenie do równika 51° 40'; zmiany: l) po zbliżeniu do
kabiny Sojuz-2 w dniu 27 października perigeum 179 km, apogeum
252 km, czas okrążenia Ziemi 88,6 min., nachylenie do równika 51°, 7;
2) od .29 października: perigeum 199 km, apogeum 244 km, czas okrążenia
Ziemi 88,8 min., nachylenie do równika 51°, 7;
- kabina załogowa z kosmonautą, płk Gieorgji Bieriegowoj;
- eksperymenty: zbliżenie do kabiny Sojuz-2 na odległość ok. 200 m,
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obserwacje pokrywy chmur i gwiazd, transmisje TV z wnętrza kabiny,
zmiany położenia kabiny w przestrzeni, ręczne i automatyczne sterowanie kabiną.
Prot~-4, ZSRR.
- 16 listopada wprowadzony na orbitę o odległości w perigeum
255 km, apogeum 495 km, pocz. czas okrążania Ziemi 91,7 min., kąt nachylenia do równika 51° 30';
- masa 17 ton, w tym aparatura do badań naukowych 12500 kg;
- zadania: głównie obserwacje promieniowań kosmicznych różnych
typów i przekazywanie danych do stacji naziemnych.

6.

7. HEOS (High~y Eccentric Orbit Satellite), ESRO (kraje Zach. Europy).
- 7 grudnia wprowadzony na orbitę o odległości w perigeum 200 km,
w apogeum ponad 200000 km o nachyleniu do równika 33°;
- masa 105 kg;
- zadania: badania rozkładu emisji cząstek naładowanych w przestrzeni międzyplanetarnej (poza magnetosferą).
(Orbita~ne Astronomiczne Obserwatorium), USA.
7 grudnia wprowadzone na orbitę o średniej odległości 770 km;
zawiera 11 teleskopów do obserwacji promieni ultrafioletowych.

8. OAO

-

9. Kosmos - 244 do 262, ZSRR.
- w IV kwartale 1968 r. umieszczono na orbitach wokół Ziemi 19 satelitów przeznaczonych do badania przestrzeni kosmicznej wg programu
Kosmos.

Na wyróżnienie zasługuje Kosmos-261, wprowadzony w dniu 20 grudnia na orbitę o odległości w perigeum 217 km, w apogeum 670 km, początkowym okresie obiegu 93,1 min., nachyleniu do równika 71°. Satelita
ten został wyposażony w aparaturę do badań górnych warstw atmosfery
Ziemi i natury zórz polarnych. Kosmos-261 jest pierwszym satelitą do
realizacji programu współpracy krajów socjalistycznych w dziedzinie
badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych
p .n. "INTERKOSMOS". W obserwacjach lotu tego satelity i w odbieraniu przekazywanych przez niego danych obserwacyjnych biorą udział
instytuty naukowo- badawcze i obserwatoria Bułgarii, Czechosłowacji,
NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR. Głównym celem są badania
geoaktywnych cząstek: elektronów i protonów, wywołujących świecenie
gazów atmosfery, elektronów o niskich energiach, zmian gęstości górnych warstw atmosfery w czasie świecenia zórz polarnych.
Wśród aparatury w jaką wyposażony jest Kosmos-261 znajdują się
m . in.:
- spektrometry do pomiarów rozkładu energetycznego protonów
i elektronów,
- manometry do pomiarów ciśnienia atmosfery na dużych wysokościach,

- magnetometry mierzące zmiany natężenia ziemskiego pola magnetycznego.
Z polskich placówek naukowych w akcji "Interkosmos" biorą udział:
Zakład Geofizyki PAN w Warszawie i Instytut Łączności w Miedzeszynie. Zakończenie tego międzynarodowego eksperymentu kosmicznego
przewidziane jest na 1-szą dekadę lutego 1969 r.
W dalszym rozwoju międzynarodowej akcji badań przestrzeni ko-
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smicznej, zainiCJOWaneJ 1 koordynOIWanej przez Komitet "Interkosmos"
działający przy Akademii Nauk ZSRR, planowane jest m. in. na 1969 r.
umieszczanie na orbitach satelitów Kosmos z polską aparaturą badawczą.
Opracowaniem odpowiedniej aparatury zajmują się obecnie trzy polskie
placówki naukowe. Zakład Radioastronomii UMK w Toruniu przygotowuje radiospektrograf do pomiarów natężenia promieniowania fal radiowych emitowanych przez koronę Słońca. Instytut Astronomiczny
Uniwersytetu we Wrocławiu. opracowuje aparaturę do rejestracji promieniowania rentgenowskiego Słońca. Natomiast Instytut Badań Jądrowych
w Krakowie jest w trakcie opracowywania bloku emisji jądrowej, który
w czasie lotu satelity zostanie naświetlony wysokoenergetycznym promieniowaniem kosmicznym. Blok ten może być oczywiście umieszczony
tylko w satelicie mającym powrócić na Ziemię, aby po wywołaniu emulsji zbadać efekty działania promieni kosmicznych na materię emulsji.
B. Statki kosmiczne
l. Pionier-9, USA.
- 9 listopada umieszczony na orbicie eliptycznej o odległości w periheliurn 70 mln km, w aphelium 93 mln km, czas jednego okrążenia
wokół Słońca 298 dni;
- zadania: zbieranie i przesyłanie na Ziemię informacji o plazmie
słonecznej i cząstkach jonizujących pochodzenia słonecznego w przestrzeni międzyplanetarnej.

2. Sonda-6, ZSRR.
- 10 listopada wystartowała do lotu wokół Księżyca, 14 listopada
okrążyła Księżyc w najmniejszej odległości ,2420 km, 17 listopada wylą
dowała na terytorium ZSRR;
- zadania: obserwacje rodzajów i natężenia różnych promieniowań
w przestrzeni kosmicznej na trasie lotu, badania wpływu promieniowań
na żywe organizmy, dokonanie zdjęć Księżyca z odległości od 10000 do
3500 km, wypróbowanie nowego systemu lądowania z wykorzystaniem
sił aerodynamicznych.
3. Apollo-B, USA.
- 21 grudnia start o 131i51m czasu środkOIWo-europ., następnie wejście
na orbitę o odległości w perigeum 183 km, w apogeum 191 km, po d"'(Ukrotnym okrążeniu Ziemi statek został wprowadzony na trajektorię wiodącą ku Księżycowi; 24 grudnia wejście na orbitę wokółksiężycową, początkowo eliptyczną, a następnie prawie koło,wą o odległości w periselenium 108 km, w aposelenium 117 km; po wykonaniu lO okrążeń Księżyca
nastąpiło 25 grudnia wprowadzenie kabiny na trajektorię w kierunku
Ziemi; 27 grudnia o 16h51m czasu środkowo-europejskiego wodowanie
kabiny na O. Spokojnym;
- kabina załogowa z obsadą: l) Frank Barman, 2) James Lovell,
3) Wiliam Anders;
- w czasie lotu badano zachowanie się organizmu ludzkiego w warunkach pełnego lotu kosmicznego; dokonano licznych zdjęć powierzchni
Księżyca, przeprowadzono transmisje obrazów TV z kabiny oraz dokonanych obserwacji; badania lekarskie po powrocie nie wykazały ujemnych wpływów lotu na załogę; głównym celem było przygotowanie do
lądowania załogi na Księżycu, które planowane jest na miesiące letnie
1969 r.

5/1969

URANIA

149

C. Inne doniesienia
2 listopada 1968 r. z poligonu rakietowego W,oomera w Australii wystrzelono rakietę Europa-l, która miała umieścić na orbicie polarnej
sztucznego satelitę ELDO, produkcji włoskiej. Z satelitą tym utracono
łączność po 7 sek. lotu, przypuszcza się że nie wszedł na orbitę i spadł.
5 listopada 1968 r. zakończono w ZSRR eksperyment medyczny i techniczny, prowadzony przez cały rok (od 5 listopada 1967 r.), polegająey
na pobycie 3 osobowej grupy w izolowanej kabinie, imitującej warunki
długotrwałego lotu kosmicznego. W eksperymencie tym brali udział: Herman Manowcew - lekarz, Andriej Boszko - biolog, Boris Ułybyszew technik. Kabina składała się z pomieszczenia mieszkalnego i zespołu
biologicznego do regeneracji wody i tlenu oraz dostarczania pokarmu
roślinnego. W czasie trwania eksperymentu najwięcej uwagi poświęcano
obserwacjom fizjologicznym i psycho1ogicznym (odporność na osamotnienie, zdolność współżycia w warunkach izolacji, ewentualna konfliktowość jej tło i przebieg).
ALEKSANDER KUSNIERZ

Odkrycie nowych gwiazd podczerwonych
Interesującego odkrycia dokonała radziecka astrofizyczka z Gruzji
M. D o l i d z e. Wykryła ona w kostelacjach Kasjopei, Perseusza, Liry
i Łabędzia jedenaście nowych gwiazd olbrzymów. Odkrycie to okazało
się tym cenniejsze, gdy podczas badania nowo odkrytych ciał za pomocą
70 cm meniskowej kamery pryzmatycznej Dolidze stwierdziła, że wśród
nich jest pięć gwiazd podczerwonych. W chwili obecnej spośród ok. 3000
znanych olbrzymów jest wyliczonych zaledwie kilkadziesiąt gwiazd
podczerwonych, które są bardzo trudne do odkrycia ponieważ emitują
znikomą ilość światła widzialnego.
Podczerwone olbrzymy są najzimniejszymi gwiazdami wśród tych które dotąd znamy. Zbadanie ich pozwoli poznać skład chemiczny tych ciał
oraz poznać procesy starzenia się gwiazd, co czeka przecież kiedyś
i nasze Słońce.

M. W. ZOC

Nowy radio-interferometr
W ZSRR buduje się nowy interferometr o dużej dokładności selekcji. Interferometr ten powstaje na terenie obserwatorium Łotewskiej
Akademii Nauk. Przeznaczony został do badania gazów galaktycznych,
pomiarów aktywności słonecznej oraz do odbioru sygnałów sod kosmicznych i satelitów.
Anteny wysuwa się na dwu prostopadłych do siebie szynach po 2 km
długości każda, zależnie od potrzeb. Im większa powierzchnia, tym więk
sza czułość. Nowy interferometr przewidziany jest do odbioru fal metrowych i decymetrowych długości.
M. W. ZOC

V Cassiopeae
W 1893 r. szkocki miłośnik astronomii T h o m a s A n d er s o n, przy
pomocy 2,5 calowego (6,3 cm) refraktora odkrył gwiazdę zmienną, nazwaną potem V Cas.
Póżniej okazało się, że jest to gwiazda długookresowa, której okres
określono na około 230 dni.
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V Cas ma współrzędne: a= ,23h09,m5 i a= +59° 26'
Amplituda zmian jasności wynosi ok. 4m, gdyż jasność gwiazdy zmienia się od 7,m9 aż do 12,m1. Okres gwiazdy wynosi P = 233d,5 czyli momenty maksimum jasno·ści WYliczamy z elementów gwiazdy danych
równaniem

C= 2438108 + 233d,5 E
zależności
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E
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Wg Sky and Telescope 11/1968 r.
JANUSZ
Gęstość

skorupy

SAMOJŁO

Księżyca

W r. 1968 trzej badacze amerykańscy (M. J. C a m p b e 11, J. U l r i c h s
i T. G o l d) z "Center for Radiophysics and Space Research" !Ithaca)
zajmowali się wyznaczaniem gęstości skorupy , Księżyca. W badaniach
tych wykorzystali analizę chemiczną gruntu księżycowego, przeprowadzoną w r. 1967 na Mare Tranquillitatis przez analizator sondy "Surveyor-5" (Urania, 1969, nr 2, str. 51-53).
Badania powyższe WYkazały, iż gęstość zewnętrznej warstWY skorupy
Księżyca wynosi zaledwie 0,6 ± 0,2 g/cm3 . Jednak wraz z głębokością
rośnie również gęstość i na głębokości kilku centymetrów gęstość skorupy Księżyca wynosi już l g/cm 3 . Przy okazji należy przypomnieć, że
średnia gęstość globu księżycowego wynosi 3,33 g/cm 3 • Jest więc dużo
mniejsza od średniej gęstości naszej planety (5,52 g/cm 3 ).
(Wg Science, vol. 159 (1968), p, 973)
STANISŁAW

Powierzchnia mórz

R. BRZOSTKIEWICZ

księżycowych

Zdjęcia otrzymane przy pomocy sond kosmicznych umożliwiły dokonanie analizy morfologicznej całej powierzchni Księżyca. Z analizy tej
wynika, że "morza" zajmują około 6 225 160 km 2 , co stanowi 16,10% ogólnej powierzchni Księżyca. Natomiast "lądy" zajmują około 32 440 420
km 2 , czyli aż 83,90% ogólnej jego powierzchni (cała powierzchnia Księ
życa wynosi około 38 665 580 km 2 ).
Jednak "morza" nie są równomiernie rozmieszczone na obu półku
lach Księżyca; na półkuli widocznej z Ziemi zajmują 29,760fo, powierzchni
(około 5 753 440 km 2 ), a na półkuli niewidocznej zaledwie 2,440/o powierzchni (około 471 720 km 2 ). A zatem glob księżycowy można podzielić
na półkulę "morską" (półkula widoczna z Ziemi) i półkulę "lądową"
(półkula niewidoczna).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ
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OBSERWACJE
Aktywność Słońca

w 1968 r.

Wygląda na to, że rok 1968 był rokiem maksimum w cyklu XX aktywności Słońca. Bardzo mały wzrost zaplamienia w porównaniu z rokiem
poprzednim zdaje się o tym świadczyć. Ale najpierw o obserwacjach.
Wyznaczali liczby Wolfa S. R. Brzostkiewicz w Dąbrowie Górniczej
(42 obserwacji), T. Kalinowski w Myślenieach (132 obs), J. Kazimierowski w Kaliszu (161 obs), P. Madey we Wrocławiu (50 obs), L. Marcinek

w Lublinie (17 obs), L. Nowakowski w Bydgoszczy (23 obs), W. Rymko
we Wrocławiu (151 obs), M. Siemieniako w Dąbrowie Góriczej (30 obs),
A. Saska i R. Smuła w Tarnowie (11 obs), Ł. Szymańska w Dąbrowie
Górniczej (42 obs) i w tejże Dąbrowie W. Szymański (119 obs), J. Uła
nowicz w Ostrowcu świętokrzyskim (130 obs), B. Warwas we Wrocła
wiu (77 obs), J. Wieczorek w Grodźcu (96 obs) oraz L Włodarczyk w Kaliszu (85 obs).
Rok miniony był rekordowo zły jeżeli chodzi o pogodę. W rezultacie
zaledwie dla 282 dni wyznaczono liczby Wolfa.
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Największą wartość liczby Wolfa zanotowano w początku lutego.
W dniu 4 lutego aż 242. Ale potem zaraz wartość ta spadła poniżej 100
i dopiero w końcu marca znowuż była dość wysoka. Zmiany te najlepiej
ilustruje załączony wykres (rys. 1). Wyliczono tradycyjnie średnie miesięczne. Platego mówię tradycyjnie że przywykliśmy do kalendarza
i wszystkie informacje lubimy podawać w odniesieniu do miesięcy, choć
są one różnej długości. W przypadku Słońca znacznie racjonalniej jest
posługiwać się okresem czasu prawie 4 tygodniowym, tak jak to ustalił
Carrington jeszcze w wieku XIX. Średnie miesięczne były także niezbyt
duże , największa równa 128,3 wypadła w maju, średnia dla lutego

152

URANIA

5/1969

wyniosła 105,2 i właściwie mało informuje o stanie aktywności, gdyż
średnia rotacyjna od 15 stycznia do 12 lutego wyniosła 126,6 a od 12 lutego do l O marca tylko 80,1. Te liczby lepiej opisują zmiany aktywności,

jak to łatwo sprawdzić oglądając wykres. średnie miesięczne mają
tylko formalny kalendarzowy sens, bez głębszego sensu fizycznego.
średnia roczna liczba Wolfa w roku 1968 wyniosła
R = 96,7

a zatem zaledwie o kilkanaście procent większa od wartości z 1967 r.
Tak powolny wzrost zauważa się naogół w okolicy maksimum dla niskich dość cykli, wydaje się więc, że XX cykl miał maksimum w r. 1968
i że następny rok przyniesie albo powolny spadek, albo nieznaczny tylko
dalszy wzrost, w tym drugim przypadku maksimum wypadłoby na
rok 1969.
W numerze Uranii z lutego 1969 r., ukrywający się pod zawiłym
pseudonimem autor namawiał do oglądania "geograficznego" w astronomii. Bardzo go namawiam do zajęcia się obserwacjami Słońca. Napatrzy
się wtedy codzień na piękne zjawiska. Oczywiście, jeżeli będzie chciał
zrozumieć na czym te zjawiska polegają, będzie musiał poduczyć się
także matematyki i to tej bardziej nowoczesnej od wykładanej przed
40 laty we Lwowie.
JAN MERGENTALER

Radiowa

aktywność Słońca

w 1968 roku

Na podstawie prowadzonych w Obserwatorium Astronomicznym
U.M.K. w Piwnicach pod Toruniem radiowych obserwacji Słońca na
częstotliwości 127 MHz (ł.. = 2.36 m), otrzymano całoraczy przebieg zmian
średnich dziennych natężenia promieniowania słonecznego. Obserwacje
w tym zakresie dostarczają wielu nowych, interesujących danych o budowie i aktywności Słońca. Niezależność przepuszczania fal radiowych
Rys. 2.
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Rys. 2. Radlowa aktywność Słońca na częstotliwości 127 MHz w roku 1968.
Linia clą'\ła - przebieg średnich dziennych, linia przerywana - przebieg śred
nich natężenia promleniowa w okresie każdego obrotu Słońca.
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przez atmosferę ziemską od aktualnie panującej pogody umożliwia prowadzenie ciągłych obserwacji przez cały dzień.
Rok ubiegły był rokiem silnej radiowej aktywności słonecznej.
W porównaniu z rokiem 1967 (patrz "Urania" str. 353 1968) średnia roczna jest wyższa o 1~/o i wynosi 4,3 razy natężenia 1 ) promieniowania radiowego Słońca spokojnego, tj. 8,6 X l0-22 W m-2 Hz--1 . W roku 1968 do
kwietnia istniało w zasadzie jedno, długotrwałe centrum aktywności,
dające na skutek kolejnego przechodzenia przez centralny południk
gwałtowne , lecz coraz słabsze wzrosty natężenia promieniowania radiowego. średnie, liczone w okresie każdego obrotu Słońca, również wykazują stopniowy spadek w tym okresie. W czerwcu i lipcu nastąpił
niewielki wzrost promieniowania radiowego, natomiast począwszy od
sierpnia aż do końca roku pojawiło się wiele owych bardzo aktywnych
radiowo obszarów.
Taki gwałtowny wzrost aktywności w ostatnich miesiącach świadczyć
może o tym, że rok ubiegły nie był jeszcze rokiem maksymalnej aktywności radiowej (A. = 2.36 m) Słońca. Jednocześnie na podstawie przebiegu
średnich rocznych można sądzić, że obecne maksimum będzie niższe
w porównaniu z ostatnim.
ANDRZEJ KUS

NOWOSCI WYDAWNICZE
Jan HeweLiusz - Atlas Nieba Gwiaździstego, (Jan Giewielij - Atłas
Zwiezdnogo Nieba). Wydawnictwo FAN Uzbeckiej SRR, Taszkient, 1968,
cena 3 rb. 30 kop., str. XXXII i 56 map.2 ).
Dla uczczenia 2500-lecia Samarkandy Akademia Nauk Uzbeckiej SRR
wydała atlas H e w e l i u s z a Firmamentum Sobiescianum w opracowaniu członka Akademii Nauk Uzb. SRR prof. dra W. P. S z c z e g ł ow a, dyrektora Obserwatorium Astronomicznego w Taszkiencie. Powodem wydania tego atlasu w Taszkiencie była ta okoliczność, że Heweliusz
był jednym z pierwszych astronomów europejskich, który w swej pracy
Prodramus Astronomiae umieścił katalog wybitnego astronoma XV wieku z Samarkandy U ł u g - B e g a.
Atlas wydany został bardzo starannie w formacie 30 X 42 cm. Mapy
w porównaniu z oryginałem uległy zmniejszeniu w stosunku 3 : 4, z wyjątkiem map półkul nieba południowego i północnego, które zmniejszono
w stosunku l : 2. Wydanie taszkienckie zawiera wszystkie mapy atlasu
Heweliusza w liczbie 56.
Właściwy atlas poprzedzony został tekstem w trzech językach (uzbeckim, rosyjskim i angielskim) napisanym przez W. P. Szczegłowa. Na
wstępie podany został krótki życiorych Ulug-Bega (1394-1449), a następnie na 16 stronicach opisano wydania katalogu gwiazd tego wybit1) Natężenie promieniowania Słońca spokojnego na fal! długości 2.36 m w ynosi
w przybliż eniu 2Xlo-n wata na jednostkę powierzchni (l m ' ) w jednostkowym
zakresie częstotl!woścl (1Hz).
'l O atlasie tym wspomlnal!śmy w Kronlee Historycznej Uranii w numerze
12 z 1968 roku na str. 360 (przyp. Red .).
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nego astronoma średniowiecza. Po raz pierwszy częsc pracy Ulug-Bega
wydrukowana została w Oksfordzie w 1648 r., umieszczono jednak w tej
publikacji pozycje tylko 98 gwiazd na ogólną liczbę 1018 gwiazd katalogu
Uług-Bega. W 1665 r. Tomasz Hyde opracował nowe wydanie katalogu
w dwóch językach: tadżyckim i łacińskim. 25 lat później dane tablic
Ulug-Bega umieszczone zostały przez Jana Heweliusza w dziele Prodramus Astronomiae i zestawione z katalogami Ptolemeusza, Tychona Brahe,
Riccioli, landgrafa Heskiego Wilhelma i autora Prodromus. Prócz tego
Heweliusz na dwóch symbolicznych rysunkach, umieszczonych w recenzowanym atlasie, dał postać Ulug-Bega w towarzystwie astronomów innych epok 1 ).
O obserwatorium Ulug-Bega nic prawie nie wiedziano. W książce
J. B. J. D e l ambr e' a Historie de rastronomie du Moyen Age, wydanej w Paryżu w 1819 r., była wzmianka, że Ulug-Beg obserwował
gwiazdy za pomocą kwadrantu, którego promień był równy wysokości
kościoła św . Zofii w Konstantynopolu (51 m). Wiadomość ta wzbudziła
zainteresowanie obserwatorium Uług-Bega, dopiero jednak w latach
1908--1909 archeolog samarkandzki W. L. W i a t ki n odkrył fragmenty
kwadrantu Uług-Bega o promieniu 40.2 m, a więc niewiele mniejszym
od wartości podanej przez Delambre'a. Ostatni etap prac archeologicznych, które doprowadziły do odkopania fundamentów Obserwatorium
Uług-Bega zakończony został w 1948 r. Najpełniejsze dane o tym Obserwatorium umieszczone zostały w monografii pt. Szkoła Astronomiczna
Ulug-Bega napisanej przez znanego uzbeckiego historyka nauki
T . N. K ary -N i j a z o w a (Taszkient, 1967).
W dalszej części wstępnego artykułu Szczegłow podaje wiadomości
o kwadrancie Ulug-Bega i o wydaniach jego katalogu gwiazd.
Po informacjach odnoszących się do Ulug-Bega Szczegłow pisze o dziele
Heweliusza Prodramus Astronomiae wydanym w Gdańsku w 1690 r.
i zawierającym w postaci druku atlas nieba złożony z 56 arkuszy. Na
dwóch arkuszach znajdują się ogólne mapy półkul pólnocnej i południo
wej nieba, a pozostałe 54 arkusze poświęcone zostały poszczególnym
gwiazdozbiorom. Nie trzeba dodawać, że wszystkie gwiazdozbiory przedstawione zostały artystycznie z wyrysowanymi postaciami i przedl'I}iotami wyobrażającymi je. Autor podkreśla te walory artystyczne atlasu.
Reprodukcje map w atlasie taszkienckim wykonane zostały bardzo starannie, co stanowi jego dużą zaletę.
Po krótkim życiorysie Heweliusza Szczegłow daje opis rysunku z dzieła
Heweliusza wyobrażającego apoteozę astronomii, gdzie Heweliusz przedkłada wyniki swych badań areopagowi 10 najwybitniejszych astronomów
świata z różnych epok. Wśród tych astronomów znajduje się również Uług
Beg. O każdym z nich Szczegłow daje krótką wzmiankę biograficzną.
Należy wysoko ocenić trud włożony przez prof. dra W. P. Szczegłowa
w opracowanie nowego wydania atlasu Jana Heweliusza oraz staranne
opracowanie edytorskie. Zarówno redaktorowi jak i wydawnictwu należą
się gratulacje z powodu dobrego wydania pięknego dzieła. Wypada dodać, że w tekście są jeszcze 22 ilustracje, z tego dwie plansze reprodukujące alegoryczne rysunki z dzieł Heweliusza.
Atlas taszkiencki powinien znaleźć się w rękach każdego miłośnika
historii astronomii.
EUGENIUSZ RYBKA

'l Jedna z tych rycin

była

reprodukowana na

okładce

nru 12 Uranii z 1968 r .
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Czerwiec 1969 r.

W ostatniej dekadzie miesiąca możemy próbować odnaleźć Merkurego, rankiem, nisko nad wschodnim horyzontem. M er ku r y znajdzie
się wtedy wprawdzie w największym zachodnim odchyleniu od Słońca,
ale warunki widoczności będą niezbyt korzystne i planetę z trudem odnajdziemy w blasku wschodzącego Słońca. Widoczny będzie jako gwiazda około + 0.5 wielkości, a średnica jego tarczy wynosi wtedy około 8".
Natomiast bez trudu odnajdziemy rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczącą pięknym blaskiem W e n u s. Weus także znajdzie się
w czerwcu w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; świeci
jak gwiazda około -4 wielkości, a kątowa średnica jej tarczy maleje
w ciągu miesiąca od 30" do 21". Od połowy miesiąca możemy także
rankiem nad wschodnim horyzontem odnaleźć S a t urn a, świecącego
jak gwiazda około +0.6 wielkości; kątowa średnica jego tarczy wynosi
około

15".

Przez całą noc nisko nad południowym horyzontem błyszczy pięknym
czerwonym blaskiem M ar s. Na początku czerwca Mars znajdzie się
najbliżej Ziemi (w odległości około 72 milionów km), średnica jego
tarczy osiągnie prawie 20", a jasność wyniesie około -1.8 wielkości;
bez trudu odróżnimy go od czerwonej gwiazdy pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Skorpiona - Antaresa, w pobliżu której Mars przebywa. Ze względu jednak na niskie położenie Marsa nad horyzontem
warunki obserwacji planety nie są zbyt korzystne.
Dobrym obiektem dla prowadzenia obserwacji jest w pierwszych godzinach nocy J o w i s z, świecący jak gwiazda około -1.6 wielkości
w gwiazdozbiorze Panny. Obserwując Jowisza przez lunetę lub dobrą
lornetkę możemy być świadkami ciekawych zjawisk w układzie jego
czterech najjaśniejszych księżyców (dkoładne momenty tych zjawisk
podane są pod odpowiednimi datami). W gwiazdozbiorze Panny przebywa też U r a n i odnajdziemy go przez lornetkę jako gwiazdę około
6 wielkości. N e p t u n widoczny jest prawie całą noc w gwiazdozbiorze
Wagi (około 8 wielkości gwiazdowej), a P l u t o n dostępny jest wieczorem w Warkoczu Bereniki, ale tylko przze duże teleskopy (około
14 wielk. gwiazd.).
Przez większe lunety możemy też obserwować dwie z czterech najjaśniejszych planetoid: P a l l a s w gwiazdozbiorze Herkulesa i J u n o
na granicy gwiazdozbiorów Tarczy Sobieskiego i Węża. Obie planetoidy
znajdą się w tym miesiącu w przeciwstawieniu ze Słońcem i widoczne
są przez całą noc jako gwiazdki około 10 wielkości.
I" O 21h56m obserwujemy początek przejścia 2 księżyca Jowisza na
tle tarczy planety.
3d18h Mars w złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka)~ planetę i gwiazdę odnajdziemy nad południowym horyzontem w odległości około 2° od siebie (Mars
jest o wiele jaśniejszy od Antaresa). Wieczorem obserwujemy początek
przejścia 1 księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza oraz koniec
zaćmienia księżyca 2. Księżyc l rozpoczyna przejście o 20h3Im, a jego
cień pojawia się na tarczy planety o 21h44m; księżyc 2 początkowo ukryty za tarczą planety, a potem w jej cieniu, pojawi się nagle o 21h54m
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tarczy od jej prawego brzegu

lunetę odwracającą).

4d Księżyc l Jowisza przechodzi za tarczą planety i jest niewidoczny.
O 2lh9rn pojawi się nagle w pobliżu prawego brzegu tarczy Jowisza
(koniec zaćmienia).
7dl6h Uran nieruchomy w rektascensji.
9d O 5h Mars znajdzie się najbliżej Ziemi w odległości około 71.7
mln km. O Sh Pluton, a o 1311 planetoida Ceres nieruchoma w rektascensji.
l Od Księżyc 3 Jowisza ukryty jest w cieniu planety; o 2lhl2m obserwujemy koniec zaćmienia tego księżyca, kiedy to pojawi się on nagle
w odległości większej niż średnica tarczy planety od jej prawego brzegu
(w lunecie odwracającej). O 14h Merkury był nieruchomy w rektascensji.
Ud O 3h Wenus i Saturn znajdą się jednocześnie w złączeniu z Księ
życem w odległości 6°; złączenie Wenus i Saturna w odległości około
0
0. 3 nastąpi o 15h. Rankiem nad wschodnim horyzontem obserwujemy
piękną konfigurację Wenus i Saturna blisko siebie oraz sierp Księżyca
ponad nimi.
13d O Uh Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem (w odl.
go).

17d3h24m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1549 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. O l8h Wenus
w największym zachodnim odchyleniu od Słońca, w odległości 46°. Wieczorem obserwujemy początek zakrycia 2 księżyca i początek zaćmie
nia 3 księżyca Jowisza. Księżyc 2 skryje się za tarczą planety o 2lh54m,
a księżyc 3 zniknie w cieniu Jowisza o 22hl9m.
18<1 O 211129m obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza
przez tarczę planety.
19d Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l oraz cienie dwóch
księżyców, l i 2. Obserwujemy koniec przejścia: księżyca l o 20h59m,
cienia księżyca 2 o 2lh38m i cienia księżyca l o 22hl3m.
2ld14h55m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 90°; mamy początek lata astronomicznego na półkuli
północnej.

22<12111 Jowisz w złączeniu z Księżycem w odległości 2°.
23<1 O l h Uran w złączeniu z Księżycem w odległości l 0 . O Uh Mer-

kury znajdzie się w największym zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt
tego odchylenia wynosi 23°). a o 16h w łączeniu z Aldebaranem (w odl.
2°), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka.
24dl9h Księżyc w bliskim złączeniu ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Południowej Ameryce i w Afryce.
O 2lh6m obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
25cl4h Planetoida Fallas w przeciwstawieniu ze Słońcem.
26d Księżyce l i 2 oraz ich cienie przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Po zachodzie Słońca obydwa księżyce już są niewidoczne na tarczy
planety. O 2lh37m na tarczy Jowisza pojawia się cień księżyca 2,
a o 2lh44m sam księżyc 2 kończy swoje przejście i ukazuje się koło
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lewego brzegu tarczy. O 21h56m rozpoczyna przeJSCle cień księżyca l,
a o 22h55m sam księżyc l kończy swoje przejście.
27d O 6h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem, a o 14h
Mars znajdzie się także w niewidocznym złączeniu z Księżycem. O 24h
nastąpi bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, czerwoną gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona; zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Fałudniowej Ameryce i w Foludniowej Afryce. U nas o północy widzimy Marsa i Antaresa nad tarczą
Księżyca bliskiego pełni. Wieczorem o 211124111 obserwujemy koniec
zaćmienia l księżyca Jowisza; księżyc ten pojawi się nagle z cienia
planety w niedalekiej odległości od prawego brzegu jej tarczy (patrząc
przez lunetę odwracającą).
28d Obserwujemy początek zakrycia 4 księżyca Jowisza. Księżyc ten
skryje się za brzegiem tarczy planety o 211134111 i nie będzie już widoczny prawie do samego zachodu Jowisza w Polsce.
30<ł21h Planetoida Juno w przeciwstawieniu ze Słońcem.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
Odległości

bliskich planet

D at a

1969
V 31
VI 10
20
30
VII 10

W e n u s

l od Słońca
j.

l

od Ziemi

a. mln km j.

0.728
0.728
0.728
0.728
0.727

Dane dla obserwatorów

108.8
108.9
109.0
108.9
108.8

, _ _M_a,--r_s_ _

a. mlnkm j.

0.563 84.2
0.642 96.0
0.722 108.0
0.802 120.0
0.881 131.8

l

od Słońca

od Ziemi

a. mlnkm j.

1.500
1.487
1.475
1.462
1.450

224.4
222.5
220.6
218.7
216.9

a. mlnkm

0.487
0.480
0.489
0.512
0.546

72.8
71.7
73.1
76.6
81.6

Słońca

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

Data
1969

VI 1
l

5
7
g
11
13
15

l

Data

p

1969

o

o

o

-15.34
-14.58
-13.80
-13.01
-12.20
-11.37
-10.53
- 9.68

-0.57
-0.33
-0.09
+0.15
+0.39
+0.64
+0.88
+1.11

206.42
179.95
153.48
127.01
1110.54
74.07
47.60
21.12

p
_,

o

o

VI 17
19
21
23
25
27
29
VII l

-8.81
-7.94
-7.05
-6.16
-5.26
-4.36
-3.46
-2.54

+
+
+
+
+
+
+
+

1.35
1.59
1.82
2.06
2.28
2.51
2.74
2.96

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy;
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy.

o

354.65
328.18
301.70
375.23
248.76
222.28
195.81
169.33
wierzchołka

l

J
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Data
1969

l

PLANETY I PLANETOIDY

l h czasu
środk.-europ.

l

a

l

Warszawa

l h czasu
środk.-europ.

l wsch. l zach.

1l

l

a

l

Warszawa

l wsch. l

8

zach.

l

V 31

VI 10
20
30

hm

MERKURY
o
hm

4 22
4 09
4 22
5 04

+19.1
+16.8
+17.7
+20.6

w

hm

3 38
3 00
2 29
2 13

19
18
17
18

08

Ol
40
02

ostatniej

dekadzie czerwca
próbować
go
odnaleźć
blasku wschodzącego Słońca
(około +0.5 wielk. gwiazd.).
MARS

można

w

V 31

VI lO
20
30

16 33
16 18
16 06
15 58

-23.9
-23.9
-23.8
-23.7

19 52
18 57
18 06
17 18

3 16
2 22
l 31
o 45

Widoczny prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Wężownika
i Skorpiona (około -1.8 wielk.
gwiazd.).
SATURN

V 21
VI l O
30

2 05
2 13
2 21

l

+10.31
+11.0
+11.5

2 53

l 38

o 25

1

16 38
15 31
14 25

Pod koniec miesiąca widoczny
rankiem nad wschodnim horyzontem (około +0.6 w!elk. gwiazd.).

l
V 23

VI 12

VII 2

V 31
VI 10
20
30
VII 10

h

m

15 41.4
15 39.3
15 37.6

o

h m

-17 50'
-17 43
-17 38

23 12
21 51
20 31

Widoczny
prawie
całą
noc
w gwiazdozbiorze Wag! (7.7 wielk.
gwiazd.).
PLANETOIDA 2 FALLAS
18 29.0
+23 29
l 32

18 21.8
18 13.5
18 05.1
1757.1

+24 10
+24 22
+24 04
+2318

l 35
2 08
2 45
3 25

+10.3
+12.9
+15.6

1148
1150
1152
11 55

+2.8
+2.6
+2.3
+1.9

o 46
23 54
23 06
2219

Około 9.6 wielk. gwiazd. Widoczna przez całą noc w gwiazdozbiorze Herkulesa. Opozycja 25 czerwca.

hm

15
15
15
15

l 37

16
22
34
52

l 21
l 05
Widoczna nad wschodnim boryzontern jako Gwiazda Poranna
około -4 w!elk. gwiazd.
JOWISZ

l 05

12 35
11 58
11 22
lO 49

o 26
23 44
22 05

Widoczny w pierwszych godzinach nocnych jako jasna gwiazda
(-1.6 wielkości) w gwiazdozbiorze
Panny.
URAN

12 Ol
12 00
12 02

l

+0.7 113 37
+0.7
12 17
+0.6
11 02

l

l 47
o 27
23 06

\V pierwszej połowie nocy widoczny w gw!zadozbiorze Panny
(około 6 wielk. gwiazd.).

l wpołudniku

NEPTUN
o

l
l

WENUS
o
hm
l 57
+ 7.9

hm

l

a.

h

m

s

11 56 57
11 56 41
11 57 11

1l

PLUTON
o

+17 3o:o
+ 17 22.2
+ 17 09.4

l wpołudniku
h m
19 29
18 l o
16 52

Na początku miesiąca widoczny
wieczorem w Warkoczu Bereniki
(około 14 wielk. gwiazd.).
PLANETOIDA 3 JUNO

1855.7
18 49.6
18 41.9
18 33.3
18 24.5

-515
-4 56
-4 49
-4 55
-5 16

159
114
o 27
23 34
22 46

Około 10.5 wielk. gwiazd. Widoczna przez całą noc na granicy
gwiazdozbiorów Tarczy Sobieskiego i Węża. Opozycja 30 czerwca.

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

POLSKl EGO TOWARlYSTWA
MlŁOŚ Nl KÓW ASTROlO Mil

CZERWIEC 1989

Nr S

CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASU..KU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY
DO UZYTKU SZKOL OGOLNOKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTA&
CENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU. W-WA 5. 11. 66).

SPIS TRESCI
Włodzimierz
dziś.

Zonn -

Kosmologia

dawniej i

R. Brzostkiewiez
firmament.
Lucjan Newelski - Jak zbudować teleskop amatorski (7).
Kronika: Szczeliny na dnach kraterów księżycowych - Nowe wyznaczenie masy Plutona Nowe
badania Wenus.
Kronika PTMA: Z życia Sekcji
PTMA w Białej Podlaskiej.
Kronika
historyczna:
Jeszcze
o historii miłośniczego ruchu astronomicznego w latach okupacji. Dom Kopernika.
Z korespondencji.
To i owo.
Nowości wydawnicze.
Kalendarzyk astronomiczny.
Stanisław
Księżycowy

19 kwietnia 1969 roku jeddecyzją
zebranych
w Bolonii (Włochy) przedstawicieli miłośniczego ruchu
astronomicznego niemal z ca-

nogłośną

łego świata powołana została
do
życia
Międzynarodowa
Unia Miłośników Astronomii

(International Union of the
Amateur Astronomers).
Pierwszy,
konstytucyjny,
kongres,
który
obradował
w Bolonii w dniach 19-21
kwietnia br., określił cele
i zadania Międzynarodowej
Unii Miłośników Astronomii
a także formy ich realizacji,
uchwalił konstytucję oraz dokonał wyboru władz Unii na
najbliższe lata. Jej prezydentem został dr J,uigi Baldinelli - sekretarz generalny
Stowarzyszenia
Miłośników
Astronomii w Bolonii, organizatora kongresu.
Jak JUZ informowaliśmy
w pracach pierwszego kongresu Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii wzięła
udział delegacja Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w składzie: doc dr Józef Salabun - prezes Zarządu
Głównego PTMA i dr Krzysztof Ziołkowski członek
Głównej
Rady
Naukowej
PTMA i sekretarz redakcji
,.Uranii". Należy podkreślić,
że obaj nasi reprezentanci zostali wybrani do władz Unii.

Pierwsza strona okładki: Widoczny na zdjęciu krater o średnicy ok. 32 km znajduje się wewnątrz większego krateru, o średnicy ok. 400 km, na ,.odwrotnej" stronie Księżyca. Współrzędne środka: 157° długości zachodniej i 4° szerokości poł\ldniowej . . Proszę zwrócić uwagę na pięknie rozłożone cienie. Zdjęcie wykonano
z pokładu statku ,.Apollo-8" w grudniu 1968 roku.
Druga strona okładki: Dom, w którym urodził się Kopernik - Toruń, ul. Kopernika 17. Po lewej stronie - fasada Domu Kopernika po przeprowadzeniu prac
rekonstrukcyjno-adaptacyjnych w latach 1960-1963 (Fot.: A. Jarmolowicz). Po prawej - stan przed 1939 r. (Fot.: Fr. Jakowczyk, Toruń). Do artykułu na str. 181.
Trzecia strona okładki: Północno-wschodnia część dna krateru Heweliusza według
fotografil otrzymanej za pomocą sondy ,.Lunar Orbiter-3" (do artykułu na
str. 175).
Czwarta strona okładki: Krater Langrenus według fotografil wykonanej
statku ,.Apollo-8" (do artykułu na str. 175).
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Warszawa

KOSMOLOGIA DAWNIEJ I DZIS
III. Od Einsteina do Lemaitre'a
Chwilą przełomową w rozwoju kosmologii było odkrycie przez
Einsteina jego ogólnej teorii względności. Nie sposób przedstawić jej w krótkiej pogadance, a jednak bez tego sprawy dzisiejszej kosmologii stracą wiele rumieńca. Dlatego zaryzykujemy dać tu ogólny rzut oka na to, jak dalece zmienił Einstein
nasze poglądy na przestrzeń i czas.
Przede wszystkim pragniemy ostrzec niektórych czytelników
przed błędnym interpretowaniem przymiotnika "względny";
tym bardziej, iż w życiu potocznym często używa się go jako
synonimu czegoś niepewnego, lub nierealnego. Trudno o więk
sze nieporozumienie. "Wszystko jest względne" mówi ojciec
rodziny wtedy, gdy nie chce w jakiejś sprawie zająć określonego
stanowiska. "Na sali panował względny spokój" powie dziennikarz zamiast po prostu: "było dość cicho". Ani jeden ani drugi
nie rozumieją, że użycie słowa "względny" wymaga natychmiastowego podania względem czego dokonuje się oceny np. stopnia
ciszy. Jeśli dziennikarz ocenia ów stopień względności ciszy
idealnej, każda jego ocena musi być nieskończenie wielka, dzielenie bowiem przez zero każdej wielkości skml.czonej prowadzi
do takiego właśnie wyniku.
Czasami nie wymieniamy wielkości względem której oceniamy inną.
Ale tylko wtedy, gdy tą inną jest pewna powszechnie przyjęta wielkość umowna (kilometr, gram, sekunda).
Wszystkie określenia położenia punktu, są z zasady względne.
Długość i szerokość geograficzną mierzymy względem południka
Greenwhich i równika ziemskiego. Wysokość mierzymy wzglę
dem poziomu morza.
Ruch jest zmianą położenia w czasie. Jest zatem też pojęciem
względnym, ponieważ położenia mierzy się względem czegoś.
Stało się jednak tak, iż jeden parametr wchodzący w pojęcie
ruchu - czas - traktowano w ciągu wielu tysięcy lat jako coś
absolutnego. Uważano iż przebieg czasu nie zależy od tego, co
się dzieje z obserwatorem rejestrującym jakieś zjawisko; tak,
jak gdyby gdzieś w zaświatach istniał jakiś fikcyjny zegar
odmierzający jeden czas dla wszystkich zjawisk i wszystkich
obserwatorów we wszechświecie.
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też w matematycznych opisach ruchu, przy współ
stawiano zawsze znaczki określające nie tylko zachowanie się ciała obserwowanego, lecz także zachowanie się
obserwatora. Tymczasem przy czasie tego znaczka- nikt nie

Dlatego

rzędnych,

stawiał.

Wszystko to "grało" tak długo, dopóki mieliśmy do czynienia z bardzo małymi prędkościami, rzędu kilometrów na sekundę. Z chwilą jednak gdy zaczęto eksperymentować ze
światłem (które jak wiemy rozchodzi się z olbrzymią prędko
ścią równą trzystu tysięcy kilometrów na sekundę) wszystko
nagle zaczęło zawodzić. Równania dawały co innego, niż wyniki
doświadcz e ń. Wtedy Einsteinowi przyszła myśl odstąpienia od
niczym właściwie nieusprawiedliwionego traktowania czasu
jako cz egoś absolutnego i zastąpienia go pojęciem czasu względ
nego, to j est czasu zależnego od tego jak się porusza obserwator względem obserwowanego ciała czy zjawiska.
W ten sposób ruch, będący dawniej symbiozą pojęć względ
nych i absolutnych stał się czymś całkowicie · względnym. Pojęcie czasu przestało się różnić zasadniczo od trzech współ
rzędnych określających położenie ciała w przestrzeni (w pewnej chwili). Stało się czymś równoważnym tamtym trzem (choć
mającym inny sens fizyczny) i dlatego we wszystkich operacjach matematycznych opisujących ruch czas wystąpił jako
jeszcze jedna współrzędna.
Równoważność nie jest identycznością. Dlatego błędne było
by traktowanie czasu jako jeszcze czegoś czwartego przy trzech
wielkościach określających zazwyczaj położenie: długość, szerokość i wysokość. Są to współrzędne geometryczne, które
swój pierwotny sens w pełni zachowały. W chwili jednak, gdy
zajmujemy się ruch e m punktu, pojawia się czas jako czwarty równoprawny z tamtymi parametr - lub jeśli kto chce go
tak nazwać - czwarty wymiar. A że czymś typowym dla
wszechświata jest ruch nie bezruch, nic też dziwnego, że
sceną zdarzeń kosmicznych stała się przestrzeń trójwymiarowo-czasowa, a zatem przestrzeń o czterech wymiarach.
Einstein pokazał następnie - tej sprawy nie będziemy jednak rozwijali i przyjmiemy wszystko na wiarę - że właści
wości owej przestrzeni zależą od rozmieszczenia w niej mas.
Że przy pewnym rozmieszczeniu przestrzeń może się zakrzywiać i może nawet się zamknąć jeśli poszczególne lokalne zakrzywienia będą się odpowiednio "sumowały".
Czterowymiarowy wszechświat zamknięty nie jest czymś, co
przeczy zdrowemu rozsądkowi i intuicji ludzkiej. Aby to
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pokazać, jeden z matematyków francuskich posłużył
się prostą analogią, polegającą na tym, iż nam ludziom, istotom trójwymiarowym, odebrał jeden wymiar. Zamienił nas
w twory płaskie- w płaszczaków. Umieścił nas jednak w przestrzeni trójwymiarowej (mającej również o jeden wymiar

wszystkim

mniej, niż w rzeczywistości). Świat geometryczny ludzi zmalał
też do dwóch wymiarów, to znaczy przekształcił się w powierzchni~;. Przyjmijmy zgodnie z sugestią kosmologów, iż
ta powierzchnia jest zakrzywiona i zamknięta. Jest po prostu
kulą, my zaś żyjemy i przeżywamy nasze sprawy geometryczne vvyłącznie na powierzchni owej kuli, nie domyślając się
wcale, iż jest ona zakrzywiona. Nie mamy urzecież poczucia
trzech wymiarów, tylko dwóch i dlatego powierzchnia kuli
wydaje się nam płaszczyzną. Wydaje się nam też, iż świat nasz
jest nieskończony, poruszając się bowiem po powierzchni kuli
nigdy nie dojdziemy do miejsca, gdzie kończy się świat a zaczyna się "nicość". Możemy jedynie stwierdzić, że w końcu
przyszliśmy do miejsca, z którego wyruszyliśmy, ale na taką
podróż musielibyśmy zużyć czasu wiele miliardów razy wię
cej, niż zużył Magellan na okrążenie kuli ziemskiej.
Oto jak kosmologowie XX wieku wyobrażają sobie czasoprzestrzeń wszechświata z tym, że zgodnie z pewnymi danymi
obserwacyjnymi, o których za chwilę będzie mowa, ta czterowymiarowa nadkula w tej chwili jest w stanie ekspansji: jej
rozmiary rosną.
Do tego wniosku doszli astronomowie w wyniku obserwacji
widm tych formacji, z których składa się nasze otoczenie
kosmiczne - widm galaktyk (dodajmy w nawiasie, że galaktyki są zbiorowiskami gwiazd i materii rozproszonej - pyłu
i gazu). Otóż widma te są zawsze przesunięte w stronę fal
dłuższych- ku czerwieni, przy tym owo przesunięcie jest tym
większe im dalej od nas znajduje się obserwowana galaktyka.
Znaczy to, że galaktyki oddalają się od siebie z prędkościami
wzrastającymi z odległością. To tak jak gdyby rozmiary kuli
na której mieszkają nasi płaszczacy (z poprzedniego porównania) nieustannie rosły, w wyniku czego każde dwa punkty na
jej powierzchni coraz bardziej się od siebie oddalały.
Zróbmy nader proste obliczenie: jeśli w tej chwili rozmiary
wszechświata rosną, znaczy to, że ileś tam czasu wstecz rozmiary jego były bliskie zera. Był to moment, kiedy cała materia wszecl:+świata była skoncentrowana w nader małej obję
tości; miała wtedy olbrzymią gęstość i fantastycznie wysoką
temperaturę. Ten stan wszechświata niektórzy astronomowie
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nazywają jego "narodzinami", inni stanem "jądra pierwotnego". Z obliczeń wynika, iż działo się to około 10 miliardów
lat temu. Po wybuchu jądra pierwotnego, lub jeśli kto woli
nazwać to inaczej po momencie krytycznym w dziejach
wszechświata nastąpiła ekspansja, która trwa dotychczas.
Nie znaczy to bynajmniej, że ekspansja musi trwać w nieskoń
czoność; być może ulega ona hamowaniu i zamieni się później
w kontrakcję, podobnie jak kamień, rzucony w górę, po pewnym czasie się zatrzymuje i wraca na powierzchnię Ziemi.
Może jednak nie wrócić, jeśliśmy go wyrzucili z dużą prędko
ścią, przekraczającą tak zwaną prędkość kosmiczną. Tak też
może być z ekspansją wszechświata. W tej chwili o tym
wszystkim wiemy bardzo niewiele.
Ważne jest jednak dla nas to, że historia wszechświata jakby
się w pewnej chwili zaczęła. Że wkrótce po wybuchu jądra
pierwotnego potworzyły się główne formacje materii - galaktyki, może nawet pojedyncze gwiazdy, iż ewolucja materii
we wszechświecie przebiega w sposób jednokierunkowy i nieodwracalny, przynajmniej na odcinku najbliższych kilku miliardów lat.
Tak w grubszych zarysach przedstawiają się tzw. ewolucyjne
teorie kosmologiczne, różniące się między sobą w szczegółach,
lecz zgodne, jeśli idzie o taki właśnie, a nie inny charakter
przemian ewolucyjnych, jakim nasz wszechświat ulega. W następnej pogadance przedstawimy Czytelnikom inną grupę teorii
kosmologicznych, różniących się w sposób radykalny od teorii
ewolucyjnych. Dlatego traktujemy je jako kontrpartnerów
w sporze, jakim jest zapewne każda nauka zwłaszcza na najbardziej wysuniętych ku przodowi jej odcinkach.

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ-

KSIĘZYCOWY

Dąbrowa

Górnic za

FIRMAMENT

W najbliższych już zapewne miesiącach*) człowiek wyląduje
na powierzchni Księżyca. Warto więc zastanowić się nad tym,
jaki wygląd ma księżycowe niebo i jakie zjawiska na nim zachodzą. Nie będą to oczywiście żadne przypuszczenia, bo przecież księżycowy firmament można z dość dużą dokładnością
odtworzyć rachunkiem.
*)

Artykuł wpłynął

do redakcji w dniu 16.3.1969 r.
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Na pozbawionym atmosfery Księżycu niebo zarówno w nocy
jak i w dzień jest prawie absolutnie czarne. Nie ma tam zjawiska rozpraszania światła, toteż gwiazdy i inne ciała niebieskie widoczne są przez całą dobę księżycową. Na tle nocnego
nieba można dostrzec gołym okiem jaśniejsze mgławice i komety. Przed wschodem zaś Słońca albo po, jego zachodzie
można obserwować zjawisko światła zodiakalnego w nieznanej
u nas okazałości.
Długość doby słonecznej na Księżycu wynosi średnio 708 godzin i 44 minuty, co odpowiada długości miesiąca synodycznego
(29d 12h 44m 02,8 5 ). Jest to odstęp czasu, jaki upływa między
dwoma kolejnymi południami w danym miejscu na powierzchni Księżyca. Długość doby waha się tam w granicach od 702
godzin do 716 godzin, ponieważ Księżyc zimą porusza się wolniej po orbicie niż latem (zimą działanie grawitacyjne Słońca
jest większe). Dlatego też długość miesiąca synodycznego zimą
wynosi 29,83 dnia, latem zaś 29,25 dnia.
Dzień na Księżycu trwa 354 godziny i 22 minuty (połowa
miesiąca synodycznego) i tyleż samo trwa tam noc. Jest to
jednak wartość śre dnia, która odnosi się tylko do obszarów
położohych na równiku. W większych szerokościach selenograficznych długość dnia różni się i to nawet doś ć znacznie od
długości dnia na równiku. Różnica ta jest tym większa, im
dany obszar leży dale j od równika.
A oto długość dnia na Księżycu w poszczególnych szerokościach selenograficznych:
Szerokość
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zaokrą g lenia.

Podczas dnia na księżycowym firmamencie widać tylko jaśniejsze gwiazdy, a to wskutek rażących promieni słonecznych.
Nocą jednak można ich zobaczyć wielokrotnie więcej niż na
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Ziemi, przy czym sw1ecą one niemigocącym światłem i są
jaśniejsze o około 0,3 wielkości gwiazdowej. Ogromna liczba
gwiazd Drogi Mlecznej pozwala bezpośrednio odczuć głębię
przestrzeni kosmicznej.
Brak atmosfery powoduje, że na Księżycu nie istnieje zjawisko zmierzchu i nie występuje tam zjawisko pociemnienia
ciał niebieskich w pobliżu horyzontu. Nie można również ob~
serwować tak bardzo powszechnego na Ziemi zjawiska gwiazd
spadających. Z uwagi na brak atmosfery meteoryty w czasie
spadku nie wyparowują i tym samym nie dają efektów świetl
nych. Po prostu uderzają w powierzchnię Księżyca z prędkością
kosmiczną, roztrzaskując się na drobne odłamki.
Księżyc obraca się wokół swej osi w tym samym kierunku
co i Ziemia, a zatem księżycowy firmament także pozornie
przesuwa się ze wschodu na zachód. Ruch ten jednak odbywa
się bardzo powoli, ponieważ jeden obrót globu księżycowego
wokół osi trwa aż 655 godzin i 43 minuty, co odpowiada dłu
gości miesiąca gwiazdowego (27ct 07h 43m 11,5 8 ).
Północny biegun firmamentu księżycowego znajduje się
w gwiazdozbiorze Smoka (około l 0 31,1' od bieguna ekliptyki),
a południowy - w gwiazdozbiorze Złotej Ryby. Położenie biegunów księżycowego firmamentu nie jest jednak dokładnie wyznaczone i dokonać tego będzie trzeba bezpośrednio na Księ
życu. Będzie to zresztą konieczne, gdyż tylko w ten sposób
można wykreślić precyzyjną siatkę współrzędnych selenograficznych. Stosowana bowiem obecnie siatka jest wykreślona
zaledwie z dużym przybliżeniem.
Słońce pozornie obiega sklepienie niebieskie Księżyca z zachodu na wschód jeden raz w ciągu roku ziemskiego, który
jest także rokiem księżycowym. W tym czasie tarcza słoneczna
zakr eśla na tle gwiazd trzynaście pętli, będących odbiciem
ruchów Księżyca dokoła Ziemi. A zatem ruch pozorny Słońca
na firmamencie księżycowym odbywa się po liniach falistych.
Ruch globu księżycowego dokoła Ziemi odbija się nie tylko
na pozornym ruchu Słońca, ale także na pozornych ruchach
wszystkich ciał niebieskich, zwłaszcza zaś planet i innych bliskich obiektów. J ego odbiciem są pętle zakreślane na księży
cowym firmamencie przez planety. Podobne pętle planety
zakreślają również na ziemskim niebie, ale w tym przypadku
jest to odbicie rocznego ruchu naszej planety dokoła Słońca.
A zatem pętle zakreślane przez planety na firmamencie księ
życowym są około 389 razy mniejsze od pętli zakreślanych
przez planety na ziemskim niebie. Tyle bowiem razy mniejsza
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jest średnica okołoziemskiej orbity Księżyca od średnicy około
słonecznej orbity Ziemi.
Księżycowy równik nachylony jest do płaszczyzny ekliptyki
kątem l 31,1'. Z tego zaś wynika, że zwrotniki księżycowe
0
znajdują się zaledwie w odległości l 31,1' od równika, natomiast koła podbiegunowe w odległości l 0 31,1' od biegunów.

pod

0

Toteż wysokość Słońca w południe nad horyzontem Księżyca
się zmienia w ciągu roku.
Słońce na niebie Księżyca świeci jeszcze bardziej oślepia

niewiele

jącym blaskiem niż na Ziemi. Światło to nie jest jednak żółta
we, lecz bardziej białe. Ponadto charakter światła słonecznego
nie ulega zmianom podczas wschodów czy też zachodów
Słońca. Tarcza słoneczna ma mniej więcej te same rozmiary
kątowe co i u nas, ale jej brzeg jest tam o wiele ostrzej zarysowany niż na ziemskim niebie.
Na brzegu tarczy słonecznej można bezpośrednio gołym
okiem obserwować - chroniąc oczywiście wzrok za pomocą
ciemnego filtru - okazałe protuberancje w postaci ognistych
czerwonych języków. Słońce jest stale widoczne w aureoli
korony słonecznej, którą na naszej planecie można obserwować
tylko podczas krótkich chwil całkowitego zaćmienia lub za
pomocą koronografu.
Niezwykle pięknym obiektem na księżycowym firmamencie
jest Ziemia, która ma tam około cztery razy większe rozmiary
kątowe niż Słońce. Obraca się ona wokół swej osi jeden raz na
24,88 godziny, a więc nieco wolnej niż w rzeczywistości. Przyczyną tego złudzenia jest ruch Księżyca po orbicie, odbywający się w tym samym kierunku co rotacja naszej planety.
Mniej więcej połowa globu ziemskiego zakryta jest przez
chmury, wyglądające jak niebieskawo-białe plamy, których
liczba, wielkość i ukształtowanie nieustannie się zmieniają.
Między chmurami można dojrzeć różne odcienie brązu lądów,
lazur mórz i oceanów oraz biel lodów podbiegunowych.
W ciągu miesiąca synodycznego następuje pełny cykl faz
Ziemi, będących uzupełnieniem analogicznych faz Księżyca
widocznych z powierzchni naszej planety. Powtarzają się one
periodycznie w ciągu doby księżycowej, a więc dwanaście razy
do roku. "Nów" Ziemi przypada w połowie dnia księżycowego,
pierwsza kwadra Ziemi - o zachodzie Słońca na Księżycu,
"pełnia" Ziemi w połowie nocy księżycowej, a ostatnia
kwadra Ziemi - o wschodzie Słońca na Księżycu.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że południe na centralnym
południku widocznej z Ziemi półkuli Księżyca wypada pod-
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czas jego pełni, wschód Słońca '-- w czasie pierwszej kwadry,
zachód Słońca- w czasie ostatniej kwadry, a północ - podczas nowiu.
W czasie "pełni" Ziemia na firmamencie księżycowym świeci
kilkadziesiąt razy jaśniej niż u nas Księżyc w pełni, ponieważ
jej powierzchnia jest kilkanaście razy większa od powierzchni
globu księżycowego. Ponadto albedo Ziemi jest też dużo więk
sze niż albedo Księżyca, które średnio wynosi tylko około 7°/o.
Dlatego też nocą krajobraz Księżyca jest dość silnie oświe
tlony niebieskawym światłem odbitym od Ziemi, zwanym
"światłem popielatym".
"Światło popielate" na Księżycu doskonale widać z Ziemi
nawet gołym okiem, zwłaszcza zaś w miesiącach wiosennych.
Do obserwacji najlepiej wybrać fazę kilka dni po nowiu. Wówczas obok oświetlonego sierpa Księżyca można zobaczyć także
resztę jego tarczy, świecącą słabym światłem. Owa szara poświata pachocizi właśnie od światła naszej planety.
Na księżycowym firmamencie Ziemia znajduje się stale
na jednakowej wysokości nad horyzontem, wykazując jedynie
niewielkie wahania odzwierciedlające ruchy libracyjne Księ
życa. Nad obszarami położonymi w środkowych partiach zwróconej ku nam półkuli Księżyca planeta nasza "wisi" niemal
w zenicie. Im jednak dalej od tego środka, tym niżej znajduje
się ona nad horyzontem.
Mowa o zwróconej ku nam półkuli Księżyca, bo na niebie
jego odwrotnej stronie planeta nasza nie jest nigdy widoczna.
Wyjątek stanowią obszary położone w pasie libracyjnym, nad
którymi Ziemia od czasu do czasu wschodzi i zachodzi.
Podobne, lecz odwrócone zajwisko będzie można obserwować
w dalekiej przyszłości także na Ziemi. Siły grawitacyjne Księ
życa wywierają bowiem wpływ na ruch obrotowy naszej planety, skutkiem czego jej okres wirowania wydłuża się o jedną
sekundę na stulecie. W dalekiej więc przyszłości Ziemia i Księ
życ wyrównają obroty swych globów i wtedy zwracać będą
ku sobie stale te same strony. Księżyc wówczas będzie wisiał
nieruchomo na ziemskim firmamencie.
Ziemia na księżycowym firmamencie nie jest zupełnie nieruchoma, lecz w ciągu miesiąca synodycznego zatacza na tle
gwiazd niewielką elipsę, której dłuższa oś widoczna jest zaledwie pod kątem 15°48'. Jest to odbicie pozornego kołysania się
Księżyca, zwanego libracją.
Jak wiemy, maksymalna libracja w długości selenegraficznej wynosi 7° 54', a w szerokości 6° 50'. Takie też "parametry"
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ma elipsa zakreślona przez środek Ziemi na księżycowym firmamencie.
Dla porównania warto zwrócić uwagę, że koło· zakreślane
na ziemskim niebie przez gwiazdę ~ Małej Niedźwiedzicy ma
prawie dwa razy większe rozmiary kątowe, gdyż jego średnica
widoczna jest pod kątem 30°52'. Deklinacja tej gwiazdy wynosi +74°34', a więc jest ona oddalona od północnego bieguna
niebieskiego Ziemi o 15°26'. W tym przypadku mamy do czynienia z odbiciem obrotu naszej planety wokół osi, który odbywa się raz na 23h 56m 4,09 5 (doba gwiazdowa).
Bardzo ciekawie wygląda Ziemia nad horyzontem obszarów
leżących na samym skraju pasa libracyjnego odwrotnej strony
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Rys. l. Widoczność naszej planety na firmamencie Księżyca: A obszary zwróconej ku
nam półkuli globu księ
życowego, z których Ziemia jest stale widoczna nad horyzontem, B
i B' obszary pasa
libracyjnego, nad którymi Ziemia wschodzi
i zachodzi (od czasu do
czasu jest widoczna nad
horyzontem) i C - obszary odwrotnej strony
Księżyca, z których Ziemia nie jest nigdy widoczna

Księżyca. W tym bowiem przypadku planeta nasza w ogóle nie
odrywa się od horyzontu, lecz po wschodzie toczy się po nim
powoli, aby po pewnym okresie ponownie skryć się pod ho-

ryzontem.
N a zakończenie należy wreszcie wspomnieć o zaćmieniach
na Księżycu, które tam występują również tak często jak u nas.
Po prostu ziemskie zaćmienie Księżyca jest tam widoczne jako
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zaćmienie Słońca, a znów ziemskie zaćmienie Słońca jako zaćmienie Ziemi. Pierwsze z tych zaćmień odbywa się podczas
"nowiu" Ziemi, drugie natomiast w czasie jej "pełni". Oczywiście na odwrotnej stronie Księżyca żadne z tych zaćmie ń nie

istnieje.
Całkowite zaćmienia Słońca są tam dużo efektowniejsze
niż analogiczne zjawisko u nas, gdyż cień Ziemi jest prz e cież
o wiele szerszy od cienia Księżyca i znacznie dłużej przysłania
jego powierzchnię. Całkowite zaćmienie Słońca może u nas
trv<vać ty lko przez kilka minut, na Księżycu zaś czasami trwa

ponad półtorej godziny.
Tak długo może być zasłonięte Słońce przez naszą plan etę,
która otoczona jest świetlnym pierścieniem atmosfery. Wówczas do powierzchni Księżyca docierają tylko promienie sło
neczne załamane w ziemskiej atmosferze. Pierścień ten ma
czerwonawe zabarwienie, gdyż atmosfera nasza słabiej rozprasza długofalowe promieniowanie niż krótkofalowe. Dlatego też
podczas zaćmienia powierzchnia Księżyca przybiera charakterystyczną czerwonawo--miedzianą barwę.

Mniej efektownie, ale również bardzo ciekawie przebiegają
Ziemi. Wąski ślad cienia Księżyca w ciągu kilku
godzin przesuwa się wolno poprzez oceany i kontynenty ziemskie. Cień ten ma kształt krążka o średnicy dochodzącej niekiedy do 269 km i przesuwa się po powierzchni naszej planety
ze średnią prędkością około l km/sek (średnia prędkość Księ
życa po orbicie).
Podobne zjawisko można obserwować za pomocą lunety
w czasie zaćmienia Jowisza przez któryś z czterech najjaśniejszych jego księżyców. Jednak zaćmienie Ziemi można
będzie z powierzchni Księżyca śledzić gołym okiem.
zaćmienia

LUCJAN NEWELSKI -

Warszawa

JAK ZBUDOWAC TELESKOP AMATORSKI (7)
Teleskop Newtona

Teleskop zwierciadlany jest używany do szeregu różnorod
nych prac obserwacyjnych. Dla miłośnika astronomii najbardziej dostępne są obserwacje wizualne i fotograficzne. Te
pierwsze wymagają umieszczenia oka w bliskim sąsiedztwie
ogniska, a przy fotografowaniu nieba kasetę fotograficzną
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umieszczamy bezpośrednio w ognisku. W obu wypadkach spowodowałoby to nadmierne przesłonięcie obiektywu. Dla uniknięcia tego umieszczamy przed głównym zwierciadłem małe
płaskie lusterko ustawione pod kątem 45° do osi optycznej instrumentu. Lusterko to przechwytuje promienie odbite od
głównego zwierciadła i przez otwór w ściance tubusa wyprowadza je na zewnątrz niego. Usytuowanie ogniska na zewnątrz
tubusa pozwala na wygodne zamontowanie urządzenia okula-

lustro gTOwM

lusterko pfaskie

.stofck świetl~
p(a.sz.czyzna
obrazowa

Rus.1
:1

rowego lub kasety fotograficznej bez obawy przesłonięcia głów
nego zwierciadła. Zbiegające się w płaszczyźnie obrazowej
obiektywu wiązki promieni tworzą świetlny stożek. Przecięcie
stożka pod kątem 45° tworzy elipsę i dlatego płaskie lusterko
ma obrys eliptyczny (rys. 1).
Na lustro (rys. 2) padają od dwóch gwiazd pod kątem w do
osi optycznej dwie wiązki promieni świetlnych. Po odbiciu się
tworzą one w płaszczyźnie obrazowej ogniska F (lub F') obrazy
tych gwiazd: z 1 i Z2 (lub z'1 i z'2).
Je żeli w płaszczyźnie obrazowej umieścimy płytę fotograficzną to możemy otrzymać fotografię tych dwóch gwiazd, których wzajemna odległość kątowa na niebie wynosi 2 w. Kąt
2 w jest fotograficznym polem widzenia teleskopu. Liniowa odległość obrazów tych gwiazd na płycie wynosi:
4

l = 2 (tgw

·f)

(4)

Odległość ~. ogniska F' od osi optycznej lustra gł. jest równa
odległości lusterka od ogniska F. Wielkość ~ musi być tak do-

brana, aby urządzenie okularowe lub fotograficzne można było
dogodnie zamontować na tubusie. Płaskie lusterko musi obejmować pełny przekrój stożka świetlnego dla danego pola widzenia. Długość małej i dużej osi eliptycznej obrysu lusterka
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określają

z wystraczającą
(wg D. Maksutowa):

dokładnością następujące zależności

b = D· t. +/ (f-t.);

a=b V2

(5)

Pole widzenia teleskopu jest między innymi zależne od śred
nicy wlotu tubusa i jego odległości od lustra głównego. ~usi-

my tak dobrać te dwie wielkości aby tubus nie przesłaniał lustra promieniom świetlnym padającym na nie pod kątem w
do osi optycznej. Spełniona musi być zależność:
cP1 -D

27 >- tg OJ
Średnicę
zwierciadła

(6)

otworu okularowego i jego odległość od głównego
obliczymy przy pomocy następujących wzorów:

(e+~ +Z·
t.
'

f/> -· (b-l)
2

d= f - t.

(7)

Jest koniecznym aby urządzenie okularowe było oddalone
co najmniej o około 15 cm od wlotu tubusa. W przeciwnym razie
obecność obserwatora wywoła przez nagrzewanie tubusa ruchy
powietrza w jego wnętrzu, co spowoduje pulsację i rozmazywanie się obrazów gwiazd.
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Użyteczne fotograficzne pole widzenia dużych teleskopów jest
zwykle bardzo małe, rzędu kilkunastu minut kątowych. Amatorskie instrumenty są niewielkie co pozwala na pewne zwięk
szenie pola widzenia bez zbyt rażącego ujawnienia się błędów
pozaosiowych. Kątowe fotograficzne pole widzenia teleskopu
amatorskiego powinno umożliwiać swobodne sfotografowanie
całeg8 Księżyca. Wielkość tego pola powinna wynosić co najmniej ok. 40 minut kątowych. Fole widzenia w teleskopie Newtona ograniczone jest rozmiarami małego lusterka. Największą
dopuszczalną długość małej osi obrysu lusterka podaje wzór:

(8)
Dla przykładu opracujemy konkretny przypadek konstrukcyjny:
Budujemy teleskop Newtona o średnicy lustra gł. D =
= 150 mm i ogniskowej f = 1400 mm. Rozporządzamy tubusem bakelitowym o wewnętrznej średnicy C/) 1 = 170 mm
i grubości ścianki g = 5 mm. Fotograficzne pole widzenia teleskopu ma wynosić: 2 co = 50'.
Obliczamy kolejno:
l. Odległość ogniska F' od ścianki tubusa;
Wielkość ta wynika z . konstrukcji i rozmiarów urządzenia
okularowego lub fotograficznego. Zamontowanie kasety fotograficznej wraz z jej regulacją wymaga zazwyczaj większego
wyniesienia ogniska poza tubus niż w przypadku wyciągu
okularowego, co trzeba uwzględnić jeżeli chcemy użyć teleskopu do fotografii nieba.
W praktyce wielkość e waha się od kilku do kilkunastu cm.
W tym wypadku pr zyjmujemy:
e = 70 mm
2. Odległość ogniska F' od osi głównej:
'

Ll = e -;-

g+2@l = 70 + 5+ -170
- = 160
2

mm

3. Odległość osi otworu okularowego w tubusie od powierzchni lustra głównego:

d=f - Ll = 1400-160 = 1240 mm
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4.
stra

Maksymalną odległość
gł.:

IJ>, - D
tgw=--

skąd

2·c
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wlotu tubusa od powierzchni lu-

1/>1 -D
170 -150
c= 2 · tgro = 2 · 0,0072 = 1389 mm

5. Liniowe rozmiary fotograficznego pola widzenia w płasz~
obrazowej lustra głównego:

czyżnie

1=2 (tgw · f)=2 (0,0072 · 1400)=20,16 mm~20 mm
6. Długość małej
płaskiego:

i

dużej

osi eliptycznego obrysu lusterka

b= D· A+l(f-A) =150 ·160+20(1400-160) =

f
= 34,85

mm~

1400
35 mm

a=bV2=35 ·1,41=49,35 mm
7.

Minimalną średnicę

IJ>
2

otworu okularowego w tubusie:

=\_b-l) (e+ g) +l= (35-20) (70+5) +?0 = 27
A
160
~
mm

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że zewnętrzna średnica
oprawki małego lusterka nie może przekroczyć wielkości określonej wzorem (8).
KRONIKA
Szczeliny na dnach kraterów

księżycowych

interesujących utworów na powierzchni Księżyca zaliczyć niewątpliwie należy liczne szczeliny. Są to prawdopodobnie tektoniczne
pęknięcia terenu, występujące przeważnie na pograniczu "mórz" i "lą
dów". W dalekiej bowiem przeszłości skorupa Księżyca podlegała licz-

Do

nym trzęsieniom, które zapewne towarzyszyły upadkom olbrzymich meteorytów lub potężnym erupcjom wulkanicznym.
Najokazalszą jest szczelina Hyginusa, położona w środkowych partiach widocznej z Ziemi półkuli Księżyca (między Mare Vaporum a Sinus Medii). Odkrył ją na początku XIX wieku znan" selenograf niemiecki J. H. S c h rot er (1745-1816). Szczelina ta ma około 200 km
długości, 3--8 km szerokości i Qkoło 700 m głębokości. W odpowiednich warunkach oświetleniowych (podczas wschodu i zachodu Słońca)
można ją dostrzec nawet przez teleskop o średnicy 5 cm. Do obserwacji
najlepiej nadaje się około 7 dni po nowiu lub około 5 dni po pełni.
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Nie mniej ciekawe są dwie szczeliny Cauchy, leżące w północno
-wschodniej części Mare Tranquillitatis. Niestety, szczeliny te można
obserwować tylko przez większe telekopy. W całej zaś okazałości widoczne są dopiero na zdjęciu wykonanym przez zało~ę statku "Apollo-8"
(zdjęcie reprodukowane na czwartej stronie okładk1 Uranii, 1969, nr 3).
Na zdjęciu tym wyrażnie widać, że szczeliny mają dość strome równoległe brzegi i płaskie dna. Gdzieś około 25 km na południowy zachód od
nich leży klasyczna kopuła księżycowa z małym kraterem w środku.
Również dna wielu kraterów księżycowych pokryte są licznymi szczelinami (np. dna kraterów Heweliusza*), Alfons lub Goclenius). Większe
z nich dostępne są do obserwacji teleskopowych, mniejsze jednak zobaczyć można dopiero na zdjęciach otrzymanych przez kamery sond
kosmicznych.
Jest rzeczą charakterystyczną, iż szczeliny występuj a zazwyczaj
w kraterach o płaskich dnach. Na dnach takich kraterów znajduje się
mnóstwo niewielkich kraterków, widocznych tylko na zdjęciach otrzymanych za pomocą sond kosmicznych. To zaś świadczy, że kratery te
należą do starych formacji księżycowych. Często przy takich kraterach
położone są mniejsze i młodsze formacje, zwane kraterami-satelitami.
Przykładem mogą być kratery Cavalerius i Lohrmann, leżące przy pół
nocnym i południowym wale górskim krateru Heweliusz.
Na dnach młodych kraterów, posiadających zwykle nieckowate dna,
nie występują szczeliny. Przy kraterach tych nie ma również kraterów-satelitów, co daje dużo do myślenia. Przykładem mogą bvć kratery
Kopernik i Langrenus, na dnach których nie widać zupełnie szczelin.
(Zdjęcie północnej części krateru Kopernik reprodukowane jest na
czwartej stronie okładki Uranii, 1969, nr 1).
Krater Langrenus *) leży bardzo blisko wschodniego brzegu widocznej z Ziemi półkuli Księżyca (współrzędne selenograficzne: 60°34' dług.
wsch. i 8°22' szer. połudn.). Dlatego też w całej okazałości widoczny jest
dopiero na barwnym zdjęciu, które wykonała załoga statku "Apollo-8".
(Wieka szkoda, że w Uranii nie można reprodukować barwnych zdjęć,
bo krater Langrenus w barwach naturalnych wygląda prześlicznie).
Krater ten ma amfiteatralne zbocza wewnętrzne, odsłaniające głębsze
warstwy skorupy Księżyca. I pod tym więc względem jest on bardzo
podobny do krateru Kopernika. Przy kraterze Langrenus, podobnie jak
przy kraterze Kopernik, nie ma również kraterów-satelitów.
Fakt ten dowodziłby, że szczeliny na dnach kraterów powstały w wyniku zjawisk tektonicznych, towarzyszących powstawaniu kraterów-satelitów. Upadki olbrzymich meteorytów, a takie zapewne utworzyły kratery-satelity, wywoływały znaczne trzęsienia skorupy Księżyca. Być
może nie wszystkie szczeliny na dnach kraterów powstały w ten sposób. Trzęsienia gruntu księżycowego mogły przecież być wywołane również działalności:l

wulkaniczną.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Nowe wyznaczenie masy Plutona
Trzej astronomowie amerykańscy z U. S. Naval Obserwatory
R. L. D u n c o m b e, W. J. Kle p czyński i P. K. S e i d e l m a n n
spróbowali na nowo rozwiązać niepokojący astronomów od lat problem
masy i gęstości Plutona.
•) Patrz

zdjęcie

na

okładce.
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W r. 1915 Percival Lowell, przepowiadając na podstawie nieregularności w ruchu Urana istnienie nowej, trans-neptunowej planety, oszacował jej masę na 6,6 masy Ziemi. Ale już pierwsze obserwacje Plutona bezpośrednio po jego odkryciu w roku 1930 wykazały, że planeta
jest niespodziewanie słaba i mała, zatem albo jej masa jest znacznie
mniejsza (oceniono ją wówczas na około 0.1 masy Ziemi) od otrzymanej
przez Lowella, albo planeta ma niewiarygodnie dużą gęstość. Przyjęcie
tej pierwszej ewentualności podważało zaufanie w poprawność obliczeń Lowella. Padły nawet głosy, że odkrycie Plutona było sprawą czystego przypadku.
Ponieważ Pluton nie ma księżyca, zatem najlepszym sposobem wyznaczenia jego masy jest analiza perturbacji wywieranych przez niego
uh ruch Neptuna. Analizując obserwacje Neptuna od momentu jego odkrycia w r. 1846 do r. 1938 R. I. Wy l i e otrzymał na masę Plutona
wartość 0.91 masy Ziemi. Wiykorzystał przy tym dodatkowo dwie pozycje
Neptuna zaobserwowane nieświadomie przez Lalanda w roku 1795, które jednak istotnie wpłynęły na otrzymany wynik.
Wynik Wylie'a przywrócił częściowo wiarę w poprawność obliczeń
Lowella aż do chwili, kiedy w roku 1950 G. P. Kuiper i M. L. H u m as o n przy użyciu 5-metrowego teleskopu na Mt Palomar pomierzyli
bezpośrednio kątową średnicę Plutona, otrzymując w wyniku 0".23. Dawało to na średnicę liniową planety wartość 0.46 średnicy Ziemi i obję
tość równą 0.1 objętości Ziemi. Wyniki te w połączeniu z masą otrzymaną przez Wylie'a prowadziły do gęstości Plutona około dziewięciokrot
nie większej od gęstości Ziemi, lub poddawały w wątpliwość realność
wyniku Wylie'a.
Trzej wymienieni na wstępie astronomowie wykazali właśnie iluzoryczność wyniku Wylie'a, wynikającą z wykorzystania przez niego niedokładnych obserwacji Lalanda. Odrzucili oni te obserwacje a zamiast
nich wykorzystali dodatkowo w swych rachunkach 158 obserwacji Neptuna z lat 1960-68. Foliczyli oni ruch Neptuna przy założonych czterech
wartościach masy Plutona z przedziału 0.91-0.12 masy Ziemi. Obserwacje z lat 1846-~938 pasują w zasadzie do wszystkich założonych wartości masy. Decydującym testem okazały się obserwacje z lat 1960-68,
które zadecydowały o otrzymanym wyniku. Na masę Plutona otrzymano
ostatecznie wartość 0.18 masy Ziemi. Przy tej masie, wykorzystując wartość górnej granicy średnicy Plutona (6400 km) otrzvmaną w r. 1965
z obserwacji bardzo bliskiego przejścia Plutona obok gwiazdy 15 wielkości, dostaje się na dolną granicę gęstości Plutona wartość 1.4 gęstości
Ziemi.
(Wg Sky and Telescope, vol. 35 (1968) No 3 i vol. 37 (1969) No 2).
IRENA SEMENJUK

Nowe badania Wenus
Woda na Wenus

Stosunkowo dawno temu dowodzono, że Wenus jest planetą suchą.
Informacje na ten temat pochodziły z badań spektroskopowych dokonywanych przy pomocy balonów. Między innymi STRONG w 1964 r.
przy pomocy sondy balonowej otrzymał na grubość warstwy wody, odpowiedzialnej za obserwowane ciśnienie pary wodnej, warstwę 0,098 mm.
Dalszych poszukiwań pary wodnej w atmosferze Wenus przy pomocy
balonów dokonali w 1965 i 1966 r. BELTON i HUNTEN. Ich pomiary
wskazały
na 0,317 mm pokrywę wodną (zawarta w atmosferze)
i 0,125 mm pokrywę (zawartą nad warstwą! obłoków).
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Podobny wynik uzyskali (0,250 mm) SPINRAD i SHA WL (pomiar dokonano z powierzchni Ziemi w falach 8-13 ~).
WENUS 4 mierzyła stężenie pary wodnej w niższych warstwach
atmosfery, gdzie stwierdzono 0,1--0,70/o pary wodnej co odpo,w iada
20 cm pokrywie wody (analogicznie dla Ziemi 2,7 km).
Co jest przyczyną tego niedomiaru wody na Wenus? Być może przyczyna leży w przeszłości planety, kiedy to zachodziła dysocjacja wody,
tlen pozostawał w atmosferze a wodór się ulatniał. Jak widzimy loty
sond W!ENUS 4 i MARINERA V niewiele wyjaśniłv w tej dziedzinie.
Być może nowe sondy lądujące na powierzchni Wenus rozstrzygną
wreszcie definitywnie owo zagadnienie.
Radarowe badania planety Wenus

Przy pomocy radioteleskopu w GOLDSTON (USA) ustalono syderyczny okres obrotu planety na 250 + ~ dni. Najprawdopodobniejszy jest
wynik 243,16 dnia, przy takim okresie obrotu Wenus byłaby stale zwrócona do Ziemi jedną półkulą (podobnie jak Księżycl.
Ustalono wówczas położenie północnego bieguna planety uzyskując:
A. = 225 ° ( + 10° , - 4°) i cp = 68° (± 4°).
Porównując echa radarowe Księżyca i Wenus dochodzimy do wniosku
że powierzchnia Wenus jest bardziej gładka od powierzchni Księżyca.
"Obserwowane" zbocza są głównie nachylone pod kątem około 4-7° .
W falach metrowych gładkość powierzchni Wenus jest jeszcze bardziej
widoczna. Jednocześnie ustalono odległość powierzchni planety od jej
centrum na 6056 + 1,5 km.
W 1962 r . w JET PROPULSJON LABORATORY podjęto próby stworzenia radarowej mapy planety. Do pracy włączyła się również stacja
w GOLDSTON z 64 m anteną (początkowo używano 26 m). Whrsyłane
sygnały niosą moc 100 000 W, a odbiornik rejestruje moc jedynie około
10-19 W. Przy tworzeniu mapy uważa się, że planeta rotuje w ciągu
243 dni. Mapa ma być skończona po najbliższej koniunkcji Wenus, kiedy to przy pomocy sygnałów o mocy 450 000 W zostanie zakończone radarowanie powierzchni Wenus.
JANUSZ

SA1110JŁO

KRONIKA PTMA
życia Sekcji PTMA w Białej
(Oddział Lubelski PTMA)

Z

Podlaskiej

Dnia 10 października 1968 r. odbyło się zebranie członków Bialskiej
Sekcji Miłośników Astronomii na którym delegat na Walny Zjazd
ob. Piotr Białous poinformował zebranych o odbytym Sympozjum Astronomicznym i Walnym Zjeździe delegatów PTMA w Kaliszu w dniach
21-22.IX.1968 r.
.
Piotr Białous przedstawił zebranym treść obrad i zajęć związanych
z rocznicą 350-lecia pierwszych obserwacji astronomicznych na terenie
Folski w Kaliszu. Następnie poinformował o wynikach obrad Walnego
Zjazdu delegatów o powołaniu nowych Władz Towarzystwa i o planie
pracy ze szczególnym uwzględnieniem zbliżającej się 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
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W dyskusji głos zabierali: Bronisław Lewandowski, Jerzy Kaczyński,
Maksymowicz i Bronisław Sobiech. Mówcy wyrazili chęć uaktywnienia pracy Sekcji przez zwiększenie liczby zebrań, popularnych odczytów ilustrowanych filmami oraz pokazów nieba. Ponadto zachodzi potrzeba wznowienia stałej propagandy wizualnej i informacji o osiąg
nięciach astronomii i astronautyki.
W wolnych wnioskach Piotr Białous poinformował, że nosi się z zamiarem powołania Komitetu Obchodów 500-letniej rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika. W tym celu należy opracować wstępny projekt plan Sekcji obchodów tej rocznicy. Należy zwołać zebranie szerszego
grona działaczy i przedstawicieli władz powiatu i organizacji, na którym
należy przedłożyć propozycje Sekcji odnośnie organizacji Obchodów.
Na zaproszenie Bialskiej Sekcji Milośników Astronomii przybył do Białej Podlaskiej prezes naszego Oddziału z Lublina mgr Stanisław Hałas,
który w dniu 24.XI br. o godz. 12-tej w sali Powiatowe!!o Domu Kultury
wygłosił odczyt pt. "Aktualności astronomiczne". Po odczycie wywiązała
się dyskusja. Mówca chętnie odpowiadał na pytania. Następnie wyświe
tlono filmy: Lot Gem i ni 12, oraz Projekt Apollo. Na odczyt przybyło
poza 12-osobową grupą członków dużo sympatyków, przede wszystkim
młodzieży, razem około 80 osób. Należy nadmienić, że spotkanie odbyło
się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie Przew. Sekcji Piotr Białous podzięko,wał mgr Hałasowi za wygłoszenie odczytu
oraz zaprosił na następne spotkanie w roku 1969.
Paweł

PIOTR

BIAŁOUS

KRONIKA HISTORYCZNA
Je zcze o historii
hitlerowskiej

miłośniczego

ruchu astronomicznego w latach okupacji

Z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem przeczytałem w numerze 12 Uranii z grudnia 1968 roku artykuł K. Rud n i ck i e g o pt.
"Obserwatorium Astronomiczne na Dobrej Wodzie". Z zainteresowaniem - ponieważ dotyczy tak ważnego, a ciągle jeszcze chyba trochę
zaniedbanego zagadnienia historii rozwoju kultury i nauki polskiej
w czasie okupacji, a przy tym poruszone sprawy dotyczą środowiska
bardzo młodego, co ma specjalny urok i wagę .
Zbyt skromnie, a może ł trochę niepotrzebnie Autor usprawiedliwia
opisywaną działalność popularno-naukową: "Mógłby ktoś powiedzieć, że
coś tu jest nie w porządku. Naokoło wojna, a tu młodzież obserwuje
sobie gwiazdki i wydaje sprawozdania. Otóż nie. W niektórych miesią
cach sprawozdania się nie ukazały ... Były sprawy ważniejsze. Od lata
z trzech filarów obserwatorium wszyscy byliśmy już w oddziałach partyzanckich". Sądzę, że jest rzeczą oczywistą, że obserwatorium, podobnie jak każdy inny akt naszego zepchniętego do podziemia życia kulturalne~o było wartością samą w sobie, taką samą jak każdy innv przejaw Ruchu Oporu, i miało ten sam skutek: ocalenie części nasze~o
bytu narodowego. Zresztą wszystkie formy Ruchu Oporu wzajemnie się
zazębiały . Kiedy wybitny matematyk W. Sierp i ń ski zamieszczał

w czasie wojny nielegalne streszczenia swoich prac w czasopismach
naukowych, kończył je słowami: "pełne dowody twierdzeń ukażą się
w czasopiśmie Fundamentu Mathematicae, po wojnie". Jeżeli przypomnieć, że Fundamentu Mathemati cae to znane na cały świat polskie
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czasopismo naukowe rozwiązane przez okupantów, to tak zredagowana
praca była czymś więcej niż dokumentem nauki polskiej. Artykuł
K. Rudnickiego wzruszył mnie tym bardziej, że sam bvłem w czasie
okupacji członkiem podobnej organizacji w Sporyszu w pow. Żywiec
kim w woj. Krakowskim. I o niej chcę właśnie napisać kilka słów. Na
wstępie muszę uprzedzić,
że niestety nie osiągnęliśmy doskonałości
równej O.A.D.W., co wyrażało siG już w samej nazwie. Nie wpadliśmy
na podobnie trafny i zarazem poetyczny pomysł. Może dlatego, że działaliśmy na wsi, a wieś jak wiadomo nie ma przedmieść. Ale moja rodzinna wieś, jak prawie każda wieś góralska składa s i - z przysiółków.
Jeden z nich nazywa się "Na Zadkach". Dziś żałuję, że tego nie umieliśmy wykorzystać. Przyjęliśmy nazwG prozaiczną i nieco pretensjonalną :
Towarzystwo Astronomiczne "Wiedza". Wydawaliśmv również własne
pismo: "Miesięcznik Matematyczno-Astronomiczny". Wychodził (nieregularnie) przez większą część okupacji. Ale i tu prymat należy się Kolegom z O.A.D.W. Nasze pismo było powielane również wprawdzie
"przez kalkę", ale ręcznie, a nie na maszynie.
Duszą "Towarzystwa" był Jan Z amor ski, chociaż ja byłem "prezesem". Inni członkowie ulegali raczej naszemu zapałowi i odnosz~
wrażenie, że wszelka inicjatywa należała wyłącznie do nas
dwu ,
a zwłaszcza do J. Zamorskiego.
My również dochowaliśmy się prawie dwóch docentów. PiszG "prawie", bo niestety dr Jan Zamorski zmarł przed siedmiu laty w przededniu swojej habilitacji. I wreszcie kilka słów o naszej działalności
"naukowej". Nie potrzebuję uprzedzać, że formalnie jako praca naukowa
nie miała ona żadnej wartości. Byliśmy wyposażeni podobnie, ale ch y ba
jeszcze gorzej niż Koledzy z O.A.D.W., a ponadto, lata naszej pracy
okupacyjnej przypadły między dwunastym a siedemnastym rokiem
naszego życia. Nie mniej zapał, który wtedy w nas się rozwinął i utrwalił, to ten sam, który później skierował nas na drogę pracy naukowej.
Psychicznie nie czujQ żadnej granicy między moją ówczesną, a dzisiejszą działalnością naukową. Co więcej, tamten okres, to ciągłe żywe
korzenie wszystkiego co robię w tym zakresie do dzisiaj. Byliśmy wyposażeni (i tym razem w pełnej harmonii z O.A.D.W) w połowę lornetki
(dość dobrej, teatralnej), a później w zdobyczną niemiecką lornetkę polową Zeissa o średnicy 30 mm, powiększenie 6 X i podziałkę, wzbogaconą kątomierzami, a więc również w coś w rodzaju narzędzia uniwersalnego. Często, ponieważ lornetka krążyła wśród członków T. A.
"Wiedza", obserwowaliśmy gołym okiem. łł.zucaliśmy się zachłannie
na wszystkie dostępne nam obserwacje obiektów i zjawisk astronomicznych, tudzież literaturę. Bez myśli przewodniej, chaotycznie, z entuzjazmem. Niewątpliwie jednak zdobyliśmy jak na ówczesny nasz wiek
wykształcenie astronomiczne, które było wartościowym uzuoełnieniem
nauki w tajnych kompletach. Szczególnie utkwiła mi w pamięci nasza
ekspedycja na zaćmienie Księżyca 26 sierpnia 1942 r.*) Była to niewąt
pliwie jedna z najtrudniejszych ekspedycji. Gwiazdzista noc była za• Cytuję z oryginalnych notatek wojennych, ale nie z oryginału pr o t o k oł u,
którego nie mam i który nie wiem czy się zachował; nie zadałem sobie trudu,
aby sprawdzić datę w Roczniku ale sądzę, że ktoś z Czytelników mnie wyrę c zy.
N. b. najstarsze do dziś zachowane notatki naszej stacji pochodzą z 9 wr z e ś nia
40 r. Był to okres szczególnie dla mnie ciężki. Ojciec mój, rozstrzelany póż n i ej
przez gestapo, był wówczas więźniem obozu koncentracyjnego. Prze~l ą d a jąc
obecnie ówczesne notatki astr., znalazłem wśród nich także alfabet Mor•e'a,
klucz szyfrowy Itp. Byłem wówczas łącznikiem zwz - AK w Obwodzie Zywieckim.
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nocą hitlerowskiej okupacji. Zmierzch astronomiczny, był
nocześnie godziną policyjną. Beskid Wysoki należał i należy

razem

równodo województwa Krakowskiego, ale okupant przyłączył go do Sląska i wraz
z nim do Rzeszy. Terror w stosunku do" ludności polskiej przekraczał
jeszcze niebywałe okrucieństwa w tzw. guberni. Jako miejsce obserwacji wybraliśmy mały placyk ukryty między zabudowaniami gospodarskimi w pobliżu domu, gdzie wówczas, po wysiedleniu nas z naszego
własnego domu, mieszkałem wraz z rodziną. O wyborze miejsca zadecydował dogodny teren i fakt, że wyposażenie stacji znajdowało się
w moim mieszkaniu. Miejsce to jednak nie dla wszystkich było dogodne,
a zwłaszcza dla J . Zamorskiego. Musiał przebyć drogę niezbyt bezpieczną, z początku wprawdzie łatwą, bo górzysto-lesistą, ale w później
szym odcinku przeciętą młynówką i szosą. Ustaliliśmy, że ze względu
na większe bezpieczeństwo ominie most, szosę przetnie prostopadle,
i dojdzie na przełaj przez ogrody.
Przyszedł mokry, ale jak zawsze punktualny, spokojny i w pełnym
uzbrojeniu (Walther, 9 mm). Zresztą przez cały czas obsen•racji mieliśmy
wystawione czujki. J. Zamorski otrzymał nasze, jedyne w swoim rodzaju
odznaczenie "Bohaterom Nauki". Nie wiem czy zachował się dyplom, ale
mam fragment kroniki Towarzystwa ze wzmianką o tym fakcie.
Granica między nauką a akcjami bojowymi sensu stricto była w ogóle
płyna. Ponieważ Urania ze względów technicznych nie może zamieścić
oryginalnych zujęć, dlatego troszkę szerzej omówię jeszcze jeden, drobny
ale jakże typowy epizod. Tym bardziej, że do tej pory byłem skromny
podobnie jak Autor "Obserwatorium Astronomicznego Dobra Woda"
i we wszystkim przyznawałem wyższość tej Instytucji. Członkowie
Towarzystwa Astronomicznego "Wiedza" podobnie jak pracownicy
O.A.D.W. działali w Ruchu Oporu. W czasie akcji na mieszkanie komendanta miejscowej placówki Hitler Jugend zdobyliśmy m. in. jego
służbową pieczątkę. Była ona wykorzystywana dla różnych celów w Ruchu Oporu. Ale ze względu na rosnące ryzyko, nie mogło to trwać zbyt
długo. Poszła "na złom" i wtedy wykorzystaliśmy ją do sporządzenia
pieczątki naszego Towarzystwa. Jej pierwotny tekst brzmiał :
Der Hauptjungzugfiihrer des Fahnteins 31787 S p o r i s c h

Nie · zawierała ona wszystkich potrzebnych nam liter. "d" uzyskalii dołu obz powodzeniem z szerokiej trójki z numeru 3/787, po obróceniu jej o 90°. PieCZ<1tka O.A.D.W. zapewne tak barwnej historii nie miała ... Jednak,
gdyby oba Towarzystwa jeszcze istniały, odcisnęlibyśmy naszą pieczęć
na dyplomie Orderu "Bohaterom Nauki" przyznanego Obserwatorium
Astronomicznemu Dobra Woda.
śmy z odwróconego "p", cudzysłowy z odpowiednio od góry
ciętych liter "n" i "uu. Brakującą literę "W" uzyskaliśmy

ANDRZEJ

ZIĘBA

Dom Kopernika
Toruń, rodzinne miasto Kopernika, posiadało od dawna żywe tradycje
jego kultu, czego dowodem są m. in. epitafium z wizerunkiem astronoma, ufundowane około 1580 r. przez humanistę i lekarza Toruńskiego
Melchiora Pirnesiusa, marmurowe popiersie z 1766 r. dłuta krakowskiego
rzeźbiarza Wjojciecha Rojowskiego, fundacji" ks. Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, znajdujące się w kościele św. Jana w Toruniu, a przed
ratuszem staromiejskim pomnik wykonany w 1853 r. według projektu
niemieckiego rzeźbiarza Fryderyka Tiecka.
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Za utworzeniem Muzeum Kopernikowskiego w rodzinnym mieście
wielkiego astronoma przemawiały od pol. XIX w. liczne głosy w prasie
codziennej i popularno-naukowej. Projekt utworzenia wspomnianej
instytucji rozważano również podczas zjazdów i obchodów związanych
z rocznicami kopernikowskimi (1873, 1923, 1953).
Na zahamowanie i opóźnienie realizacji tej cennej inicjatywy złożyło
się kilka czynników, z których najważniejszymi były:
l) spór o ustalenie domu w którym się urodził Mikołaj Kopernik,
toczący się między toruńskim społeczeństwem niemieckim a polskim,
definitywnie zakończony podsumowaniem dotychczasowych wyników
badań przez prof. dr Karola Górskiego i opublikowaniem ich w 1955 r.
w bibliofilskim wydaniu pt. "Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu" i uznaniem domu przy ulicy Kopernika 17 za właściwy w oparciu
o odnalezioną przez burmistrza i amatora historyka Bendera w 1881 r.
Księgę służb z XV w.
2) znikomą ilość zachowanych zabytków i pamiątek po wielkim
astronomie.
Dopiero w 1960 r., w związku z rozpoczęciem Obchodów Tysiąclecia
Państwa Polskiego, władze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy postanowiło przeprowadzić remont kamienicy, w której
urodził się autor "De revolutionibus" ... i zaadaptować ją na Muzeum
Kopernikowskie. Wspomniana kamienica powstała w II pol. XV w.
Jej późnogotycki charakter został zastąpiony skromnymi klasycystycznymi formami podczas przebudowy na przełomie XVIII i XIX w. uległy wówczas zmianom również układ wnętrz i wysokość kondygnacji. W maju 1960 r., w związku z adaptacją budynku na cele muzea:ne,
dokonano odkrywek pierwotnych elementów gotyckich 'łrchitekto
nicznych i dekoracji malarskiej, które po szczegółow ·ch badaniach konserwatorskich umożliwiły podjęcie decyzji przeprowadzenia w latach
1961-1963 prac rekonstrukcyjnych przywracających budynkowi, a przede wszystkim fasadzie, późnogotycki charakter, pierwotne wysokości
kondygnacji w pierwszym trakcie, przy czym wnętrza potraktowano nowocześnie zgodnie z potrzebami i założeniami współczesnego wystawiennictwa.
Aktualna ekspozycja w "Domu Kopernika" o charakterze dydaktycznym prezentuje obok autentycznych przedmiotów również materiały
zastępcze w postaci powiększeń fotograficznych, tofokopii dokumentów,
wykresów, modeli przyrządów astronomicznych itp. związanych z rodziną, życiem i wieloletnią działalnością genialnego astronoma. Składa
się ona z pięciu części, z których każda tworzy odrębną całość.
Część pierwsza, "Toruń miasto Kopernika rodzina - dom", obejmuje dokumenty i przekazy ikonograficzne związane z rodziną astronoma i historią domu.
W części drugiej, zatytułowanej "Miejsca pracy i twórczości", zapoznajemy się z syntetycznymi informacjami biograficznvmi zilustrowanymi
reprodukcjami miast i zabytków architektury, w których przebywał
Kopernik i prowadził ożywioną i wielostronną działalność.
W dziale trzecim wyeksponowano osobowość Mikołaja Kopernika
jako wielkiego humanisty, człowieka Renesansu o wszechstronnych zainteresowaniach, które znalazły odbicie w jego rozległej działalności
naukowej i społecznej w zakresie astronomii, ekonomii, medycyny,
geografii i filozofii. Rozmieszczone w gablotach kilkakrotne wznowienia
dzieła "0 obrotach ... " mówią o rozprzestrzenianiu się teorii twórcy
systemu heliocentrycznego. Miedzioryt Roedlicha przedstawiający Ko-
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pernika wykładającego w Rzymie świadczy o pracy pedagogicznej
wielkiego odkrywcy. Fotokopia własnoręcznie pisanej recepty przypomina o skutecznie niesionej pomocy lekarskiej dla ludności Warmii,
a traktat o momencie - o zainteresowaniach problematyką społeczno
-ekonomiczną. Opracowana wspólnie z przyjacielem Bernardem Wapowskim mapa stanowi jedno z najstarszych dzieł kartograficzn:·ch w historii geografii Polski.
Trzecie i piąte pomieszczenie poświęcone kultowi wielkiego astronoma. Wystawiono tu najstarsze jego wizerunki, kopię portretu z tablicy epitafijnej z kościoła św. Jana, portret z XVI w. pędzla nieznanego
malarza, wyróżniający się doskonałością rzemiosła i wyjątkowo sugestywną siłą wyrazu plastycznego, zespół wizerunków wykonanych w rozmaitych technikach graficznych, stanowiących przeważnie ilustrację
książek wraz z najstarszym drzeworytem Tobiasza Stimmera z XVI w.
Tu • również znalazły pomieszczenie publikacje takich badaczy życia
i działalności Kopernika jak Jana Sniadeckiego, Ignacego Polkowskiego,
Adolfa Prowego i Aleksandra Birkenmajera.
Wl ostatnim pomieszczeniu na poddaszu wyeksponowano modele
trzech przyrządów: kwadrant, astrolabium, triquetrum - składających
się na instrumentarium, przy pomocy którego Kopernik prowadził
swoje obserwacje.
Omówiona wystawa cieszy się dużą frekwencją szczególnie w sezonie
turystycznym. W roku 1968 zwiedziła ją 55 540 osób w tym 1896 cudzoziemców.
W ramach działalności propagandowo-oświatowej obok odczytów, projekcji_ filmowych i wystaw czasowych Oddział "Dom Kopernika" realizuje hasło "Muzea Uniwersytetami Kultury". Od sześciu lat z okazji
urodzin wielkiego toruńczyka przy współudziale Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Toruniu organizuje się w lutym uroczyste wieczornice, na program których składają się ciekawe odczyty
z historii astronomii oraz poruszające aktualne zagadnienia podboju
kosmosu, okolicznościowe wystawy z zakresu problematyki kopernikowskiej i koncerty muzyki z epoki Kopernika. Zbliżające się za cztery lata
uroczyste Obchody 500 rocznicy urodzin wielkiego astronoma, których
program został zatwierdzony Uchwałą Rady Ministrów nr 57/67 z dnia
23.111.19671 r., przewidują obok kongresów, sesji naukowych, wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, konkursów literackich i plastycznych, reorganizację dotychczasowej ekspozycji w oddziale "Dom
Kopernika" i znaczne jej rozszerzenie w ramach koncepcji opracowanej przez prof. Jerzego Remera pod hasłem "Muzeum Epoki Kopernika". W programie realizacyjnym przewiduje się trzy człony wystawiennictwa zlokalizowane w Domu Kopernika przy ulicy Kopernika 17,
w sąsiedniej kamienicy przy ulicy Kopernika 15, która jest jednym
z najwspanialszych przykładów kamienic mieszczańskich z XIV w. ze
stosunkowo dobrze zachowanym układem i wystrojem wnętrz oraz
w ratuszu staromiejsk'im.
Wyeksponowane zostaną m. in. takie zagadnienia jak:
Toruńskie mieszczaństwo w XIV i XV w., wnętrze kamienicy mieszczańskiej w XIV i XV w., historia Domu Kopernika, biografia Kopernika z uwzględnieniem wielostronnej działalności, wkład Kopernika
do rozwoju nauki i cywilizacji, pracownia uczonego XVIXVI w., Kult
Kopernika, nauka i sztuka w epoce Kopernika ze szczególnym uwzględ
nieniem Torunia oraz wyniki ogólnopolskich konkursów Związku Polskich Artystów PlastykÓW.
JANINA MAZURKIEWICZ
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Z KORESPONDENCJI
P. Arkadiusz K u siak (Sokołów Podlaski) nadesłał nam ciekawe
wyprawy ,.Apollo 8" z grudnia ub. r., które po-

spostrzeżenia na temat
dajemy w całości:

Fantazja

przestała być fantazją

Już nikt nigdy nie bQdzie pisał, że człowiek nie może zobaczyć odwrotnej strony Księżyca. To już przeszłość . Oceniając epokowe wydarzenie, jakim był lot ,.Apollo 8", warto by cofnąć się w przeszłość
i porównać fantazję przodków z rzeczywistością, a szczególnie z wybitnym autorem powieści fantastyczno-naukowych, jakim był JuZes
Verne. Wszystkie jego zasadnicze pomysły zostały wcielone w życie.
Ostatnim, najważniejszym, była podróż na Księżyc. Posluchajmy dwóch
relacji - tej dawnej i dzisiejszej - zwracając szczególną uwagę na podobieństwa:

l grudnia 10h46m40H
z Półwyspu Floryda w kierunku
Księżyca zostaje wystrzelony statek-pocisk. Załogę stanowią trzej
astronauci:

21 grudnia 13h51mOOA

Barbicane, Nichall i Ardan.

Barman, LaveZZ i Anders.

Po okrążeniu Księżyca i dokonaniu badań i obserwacji, wracają
na Ziemię i lądują na Oceanie
Spokojnym.

Po okrążeniu Księżyca i dokonaniu zaplanowanych zadań, ""racają na Ziemię i lądują na Oceanie
Spokojnym.

Półwyspu Floryda w kierunku
Księżyca wystrzelono statek kosmiczny. Załogę stanowią trzej

z

astronauci:

W zestawieniu tych dwóch relacji nie chodzi o szczegóły. Jasnym jest,
Verne nie przewidywał lotu rakietą, gdyż opierał się na osiągnięciach
swojej epoki. Ale czy obie relacje nie uderzają podobieństwem?
Możnaby sądzić, że Amerykanie w tym jedynie celu pospieszyli się
z realizacją lotu na KsiQżyc, wyprzedzając Związek Radziecki, aby
pierwszy lot na Srebrny Glob odbył się właśnie zgodnie z pomysłem
Verne'a!
Bohaterzy Verne'a odbyli swój lot w grudniu. Bohaterzy współcześni
również. Pierwszy lot ku Księżycowi był okrążeniem Srebrnego Globu.
Tak samo było w rzeczywistości.
W jednym i drugim przypadku lot odbyło trze c h astronautów.
Spójrzmy jeszcze na podobieństwo ich nazwisk: Barbican i Barman,
Nichall i Lovell oraz Ardan i Anders. Chyba to samo mówi za siebie.
A gdy jeszcze dodać, że Nichall w powieści Verne'a dobitnie protestuje
przeciw lotowi, a współcześnie - protestował dyrektor Obserwatorium
w Jodrell Bank p. Lovel, imiennik członka załogi ,.Apollo 8" Jamesa
Lovella ...
Trudno chyba o bardziej dziwny przypadek. Na zakończenie należy
jeszcze wspomnieć, że w obu przypadkach - tym z powieści ,.Wokół
Księżyca" i tym z rzeczywistości pierwszych ludzi w kierunku Księ
życa wysłały Stany Zjednoczone i to właśnie z Florydy!
I w obu przypadkach lądowanie odbyło się na Oceanie Spokojnym.
że
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rangę kosmografii
W związku z artykułem dyskusyjnym zamieszczonym w numerze lutowym pod powyższym tytułem otrzymaliśmy list od p. Jerzego Ulanowicza (Ostrowiec Swiętokrzyski):
Szanowny Panie Redaktorze! Nawiązując do arty~uły p. 'Krzywosąd
-Niedobrzeskiego (Urania, nr 2, str. 46-50) pragnę wyrazić i mój pogląg
na poruszony temat. W całości popieram zdanie Autora artykułu. UWawam za społecznie słuszną propozycję utworzenia wydziału kosmografii
przy wyższej uczelni. Może nie na uniwersytecie, może przy Wyższej
Szkole Pedagogicznej - placówki nastawionej na kształcenie nauczycieli różnvch specjalności, w której również kształcono by kosmografów
do nauczania w szkołach oraz działaczy oświatowych tej specjalności.
Przygotowanie nauczycieli kosmografii, takich, których naprawdę
pasjonuje astronomia, dałoby lepsze wyniki w nauczaniu astronomii
niż to jest dotychczas.
Dlatego należy wystąpić w tej sprawie do Ministerstwa Oświaty
o utworzenie przy Wyższej Szkole Pedagogicznej dziennego i zaocznego
dwu lub trzyletniego studium kosmografii.
Jestem przekonany, że wysiłek włożony w utworzenie takiego studium nie pójdzie na marne, a młodzież pomaturalna o zainteresowaniach
w tym kierunku, choć o umiarkowanych zdolnościach matematycznych,
chętnie rozpocznie studia w takim zakresie astronomii. Również miłośnicy astronomii (o różnych zawodach) zapiszą się na studia zaoczne
w celu pogłębienia i uporządkowania dotychczas posiadanych wiadomości z nauki o wszechświecie. Byliby w przyszłości dobrymi popularyzatorami astronomii.

O

TO I OWO
Stuletni kalendarzyk

księżycowy

Liczbę roku według naszego. kalendarza dzielimy przez 19. Resztę
z dzielenia lub liczbę 19 (jeżeli nie ma reszty) odszukujemy w tabelce
i odejmujemy ją od liczb 10, 20, 30 lub 40, znajdującej się w tej samej
rubryce poziomej w środku tabelki. Różnica wskaże datę nowiu w styczniu i marcu z dokładnością około l dnia. W latach przestępnych w styczniu i lutym do otrzymanej różnicy dodajemy l dzień. Datę nowiu w lutym otrzymujemy odejmując od otrzymanej różnicv liczbę 2. Natomiast
datę nowiu dla pozostałych miesięcy obliczamy w ten sposób, że od
otrzymanej uprzednio różnicy odejmujemy liczbę miesiąca pomniejszoną
o liczbę 2.
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Dodając do daty nowiu liczby 7, 15
wskaże datę pierwszej kwadry, pełni

życa. Jeżeli

lub 22 otrzymujemy sumę, która
lub datę ostatniej kwadry Księ
dni danego miesiąca, odejmujemy

suma przekroczy liczbę
je i otrzymujemy datę miesiąca następnego.
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Na przykład dla znalezienia daty nnwiu w listopadzie 1968 roku, dzielimy 1968 przez 19, co da resztę 11. Resztę 11 odejmujemy od 40 i otrzymujemy 29. Ponieważ listopad jest jedenastym miesiącem roku liczbę 9
(11- 2) odejmujemy od różnicy .29 i ntrzymujemy datę 20 listopada jako
datę nowiu.·Następna pełnia wypadnie po piętnastu dniach, a więc do
daty nowiu dodajemy liczbę 15, co da sumę 35. Listopad ma 30 dni,
więc odejmujemy liczbę 30 i otrzymujemy jako datę pełni dzień 5 grudnia 1968 r.
ROMAN SZYMANSKI

NOWOSCI WYDAWNICZE
Kenneth G. Jones "Messier's Nebulae and Star Clusters"
Faber and Faber Ltd. London, 1968
Wydaje się, iż książka ta jest doprawdy wymarzoną lekturą dla miastronomii, ponieważ oprócz wielu cennych informacji z historii
tej nauki, ze stanu obecnego astronomii, zawiera także mnóstwo wskazówek praktycznych dotyczących instrumentów, jakimi się najczęściej
posługują miłośnicy; no i wreszcie wiele danych i ilustracji tych obiektów, którym jest poświęcona: mgławic i gromad gwiazd. Wszystko to
jest opowiedziane stylem prostym, bezpośrednim, przekazującym entuzjazm autora najbardziej nawet neutralnym czytelnikom. Mimo, że jest
przeznac-z ona dla miłośników astronomii, zawiera wszystkie najnowsze
osiągnięcia astronomii opowiedziane w sposób prosty, a mimo to dokładny i w miarę pogłębiony. Jakże daleki jest autor od tak często
występujących skłonności do wulgaryzacji w naszej literaturze popularno-naukowej ...
Jest rzeczą mało prawdopodobną, aby ją przetłumaczono i wydano
w Polsce, ponieważ była by - mimo ogromnych walorów - pozycją zbyt
deficytową . Książka zawiera przeszło 450 stron i jest bogato ilustrowana,
tymczasem liczba odbiorców jej w naszym kraju nie "rzekroczy zapewne kilku tysięcy; tyle jest u nas prawdziwych miłośników astronomii.
Jej cena zatem musi być dość wysoka, a to z kolei jeszcze zmniejszy
liczbę odbiorców. Jeśli tej sprawy nie sfinansuje któraś z organizacji
naukowych, nie wydaje się, abyśmy książkę ujrzeli na naszych ladach
księgarskich. Dlatego między innymi przedstawię dość szczegółowo jej
łośnika

treść:
Nicią przewodnią książki jest osoba . i działalność Charles'a Messier'a,
który - jak wiemy - zasłużył się astronomii wydając swój słynny katalog mgławic. Dlatego we wstępie mamy historię wszystkich katalogów astronomicznych, poprzedzających dzieło francuskiego astronoma,
oraz krótkie dane statystyczne dotyczące 102 obiektów przez niego zaobserwowanych i zarejestrowanych. Dowiadujemy się, iż tylko 11 wśród

w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Większość
dÓ obiektów, które dziś nazywamy galaktykami (33), gromadami kulistymi (28), i gromadami otwartymi (27). Ml pozostał obiektem
unikalnym, (mgławica Krab); dwa obiekty okazały się gwiazdami wielokrotnymi.
Potem (rozdz. l i 2) następuje bardzo interesujący opis wszelkich
formacji kosmicznych, jakie dziś znamy, doprowadzony aż do- kwazarów
i żródeł promieniowania X. Na zakończenie opisu autor daje obszerny
traktat o współczesnych poglądach na ewolucję gwiazd. To wszystko
nich

było mgławicami

należała
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nazywa on skromnie "tłem astronomicznym" obiektów Messier'a; danymi, które są niezbędne, aby obiekty Messier'a "przenieść" z tamtej
epoki do naszej. Te dwa rozdziały WYdają mi się szczególnie cenne:
nie wielu autorom udało się pomieścić w tak małej objętości (około
50 stron) tyle rzetelnych i konsekwentnie ułożonych informacji z astronomii.
Następny rozdział (3) zawiera wszystko co powinien wiedzieć miłośnik
astronomii o instrumentarium, przy pomocy którego dają się obserwować wszystkie obiekty zawarte w katalogu Messier'a. Oprócz danych
optycznych i montażu, autor obszernie omawia warunki atmosferyczne
oraz przeróżne tajemnice praktyczne pracy amatora, w której przecież
oko odgrywa decydującą rolę. Fotem (rozdz. 4) następuje szczegółowy
opis każdego z obiektów katalogu Messier. Rozdział ten nie powinien
być czytany "jednym tchem", lecz w miarę dokonywania obserwacji
odpowiednich mgławic, czy gromad. Przy takim programie lektura
tego rozdziału może wnieść wiele cennego, w to wszystko, z czego się
składają przeżycia człowieka obserwującego taki, czy inny obiekt na
niebie.
Ostatni rozdział (5) jest nadzwyczaj interesującą, pełną wielu nieznanych na ogół szczegółów biografią wielu poprzedników Messier'a, (uło
żoną alfabetycznie, podług nazwisk). Można z niej się dowiedzieć o historii całego rodu Cassinich, o Heweliuszu i jego żonie, i o dwóch francuskich astronomach, J. S. Bailly i de Saron, którzy zginęli na gilotynie
podczas Rewolucji; i wiele jeszcze innych niezmiernie interesujących
szczegółów. Tam też znajdziemy obszerną biografię samego Messier'a.
Na końcu dodatek zawierający wiele map i objaśnienia terminów
astronomicznych, oraz aż trzy skorowidze: imion, tematów i obiektów.
Autorowi tej notatki nie pozostaje nic innego, jak gorąco zachęcić
czytelników do nabycia tej książki w oryginale, oraz złożyć serdeczne
podziękowanie władzom The British Council w Warszawie za ofiarowanie mu książki Jones'a.
WŁODZIMIERZ

ZONN

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Lipiec 1969 r.

Rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem
W e n u s. Wenus oddala się teraz od Ziemi, w związku z czym średnica
kątov.ra jej tarczy maleje w ciągu miesiąca od 21 "do 16", a jasność także
nieco spada, od -3.8 do 3.6 wielkości gwiazdowych. W pierwszych
dniach miesiąca odnajdziemy także rankiem nad wschodnim horyzontem M er kur e g o, który świeci jednak znacznie niżej nad horyzontem i słabiej niż Wenus (około -1 wielkości gwiazdowej). Kątowa śred
nica tarczy Merkurego wynosi około 5".
Wieczorem nisko nad ,południowym horyzontem możemy odnaleźć
Marsa, świecącego jak jasna czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona. M ar s przebywa w pobliżu Antaresa, także czerwonej gwiazdy
pierwszej wielkości, jest jednak znacznie jaśniejszy od gwiazdy, a w lunecie dostrzeżemy wyraźnie jego tarczę. Mars oddala się od Ziemi,
jasność jego spada w ciągu miesiąca od -1.6 do -1 wielkości, a śred
nica tarczy maleje od 18" do 15" .
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Wieczorem

widoczny jest J o w i s z, jako jasna gwiazda około
gwiazdozbiorze Panny. Za pomocą lunety lub nawet
dobrej lornetki możemy obserwować ciekawe zjawiska w układzie
czterech galileuszowych księżyców Jowisza; dokładne momenty tych
zjawisk podajemy w tekście Kalendarzyka. Kątowa średnica tarczy Jowisza wynosi około 31".
Także wieczorem widoczny jest w gwiazdozbiorze Panny U r a n
(około 6 wielkości gwiazdowej), a w pierwszych dniach miesiąca widoczny jest jeszcze wśród gwiazd ósmej wielkości w gwiazdozbiorze
Wagi N e p t u n. P l u t o n przebywa już na niebie zbyt blisko Słońca
i jest niewidoczny.
Za pomocą większych lunet możemy też przez całą noc obserwować
dwie z czterech najjaśniejszych planetoid: P a l l a s w gwiazdozbiorze
Herkulesa i J u n o na granicy gwiazdozbiorów Węża i Tarczy Sobieskiego. Obie planetoidy rozpoznamy po ich zmianie położenia wśród
gwiazd około 10 wielkości, przy czym Juno jest w znacznie gorszvch
warunkach obserwacyjnych niż Pallas.
3<1 Wieczorem dwa księżyce Jowisza zbliżają się do brzegu tarczy Jowisza. O 211143111 obserwujemy początek przejścia 2 księżyca na tle tarczy planety, natomiast księżyc l rozpocznie swoje przejście o 22h38m,
czyli prawie o zachodzie Jowisza w Polsce.
5<l Wieczorem obserwujemy kilka ciekawych zjawisk w układzie księ
życów Jowisza. Zaraz po zachodzie Słońca dostrzegamy w pobliżu lewego
brzegu tarczy planety (patrząc przez lunetę odwracającą) księżyce 3 i l,
które niedawno zakończyły przejście na tle tarczy Jowisza. Na tarczy
planety widoczny jest cień księżyca l, a cień księżyca 3 pojawi się
o 201121m; o 20h3lm cień księżyca l schodzi z tarczy planety. Poza tym
przez cały czas niewidoczny był księżyc 2, który przechodził za tarczą
planety, a potem przez strefę jej cienia. O 211129m obserwujemy koniec
zaćmienia tego księżyca; pojawi się on nagle z cienia pla-nety w odległości równej średnicy tarczy planety od jej prawego brzegu (w lunecie
-1.4

też
wielkości w

odwracającej).

8'l O Uh Mars nieruchomy w rektascencji. O 14h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 6°.
10l117h W/enus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 8°.
lld21h48m Obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
12c1 Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień oraz księ
życ 3. Obserwujemy o 2lhl7m koniec przejścia księżyca l. Cień księżyca
l oraz księżyc 3 wędrują na tle tarczy aż do zachodu Jowisza w Polsce.
13dl5h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległo
ści 4°.

to

17<17h58m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
początek 1550 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
16d2h Wenus w złączeniu z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości

w gwiazdozbiorze Byka. Wenus łatwo odnajdziemy nad wschodnim horyzontem, a w odległości 3° na południe od planety świeci Aldebaran.
18<l7h Niewidoczne złączenie Jowisza z Uranem w odległości oc.6. Wieczorem odnajdziemy Urana przez lunetę na poludnie od jasno świecą
cego Jowisza.
19<1 Wieczorem z dwóch stron do brzegu tarczy Jowisza zbliżają się
dwa jego księżyce. O 2lhlm obserwujemy początek przejścia l księżyca
na tle tarczy planety, a o 211144m początek zakrycia księżyca 2 przez
tarczę planety.
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Księżyc znajdzie się w złączeniu z Jowiszem i z Uranem,
.2° na południe od obydwu planet.
22d O 311 bliskie złączenie Księżyca z Kłosem Panny (Spiką), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca w~doczne będzie w Nowej Zelandii i w Fałudniowej
Ameryce. O 16h górne złączenie Merkurego ze Słońcem.
23c12h Słońce wstępuje w znak Lwa. Jego długość ekliptyczna wynosi

20<1 O 9h

w

odległości

wówczas 120°.
24c1I41t Neptun w złączeniu z Księżycem w odległości 7°.
25<1 O lit Mars w złączeniu z Księżycem w odległości 2°. O lOh Księ
życ w bliskim złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka); zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Indonezji i Australii.
27c1 O 20h15m obserwujemy zakrycie l księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
.
28d Wieczorem księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Obserwujemy koniec przejścia cienia o 20h43m.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
Odległości

bliskich planet

D at a

1969
VI 30
VII 10
20
30
VIII 9

l

Wenus

l

Mars

___o_d_S-ło_n_'c-a___,l--o-d-Z-ie_m_i

_o_d_S-ło_ń_c_a___,l_o_d_Z_i_e_m_i

j.

a. mlnkro

0.728
0.727
0.726
0.725
0.724

108.9
108.8
108.7
108.5
108.3

j.

a. mlnkro

0.802
0.881
0.958
1.033
1.105

120.0
131.8
143.3
154.5
165 3

j.

a. mlnkro

1.462
1.450
1.439
1.428
1.418

j.

218.7
216.9
215.2
213.6
212.2

a. mlnkm

0.512 76.6
0.546 816
0.587 87.9
0.634 94.9
0.685 102 5

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13 h czasu środk.-europ.)

Data
1969
VII l
3
5
7
9
11
13
15

Data

p

p

1969

o

o

o

-2.54
-1.64
-0.72
+0.18
+ I.O!l
-+- 1.98
+2.88
+3.78

+ 2.96
+ 3.18
t 3.39
+3.60
+3.81
+4.01
+4.21
+4.40

169.33
142.86
116.39
89.92
63.45
36.98
10.52
344.05

o

VII 17
19
21
23
25
27
29
31

+
+
+
+
+
+
+
+

4.66
5.54
6.40
7.26
8.11
8.94
9.76
10.57

o

o

+4.60
+4.78
+4.96
+5.13
+5.30
+5.46
+4.62
+5.76

317.59
2H1.12
264.66
238.20
211.74
185.29
158.83
132.38

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy;
B 0 , L 0 - hel!ograflczna szerokość 1 długość środka tarczy.

wierzchołka
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Data
1969

l

PLANETY I PLANETOIDY

l h czasu
środk.-europ.

l

a

20
30

Warszawa

5 04
6 15
7 45
911

+23.2
+22.7
+18.1

2 26
3 19
4 36

hm

18
18
19
19

02
51
39
54

Do polowy miesią:a można poszukiwać
go rankiem, nisko nad
wschodnim horyzon tem (okola -1
wielk. gwiazd.)
MARS

VI 30

VII 10
20
30

15
15
15
16

58
56
59
09

-23.7
-23.8
-24.0
-24.4

17 18
16 37
16 02
1535

VII 20
VIII 9

2 21
2 26

2 29

1

3 25
4 07
4 52
5 40

VII

2
22

VIII ll

15 37.6
15 36.5
15 36.2

o

23 21

12 04
12 10

+1.4
+0.9
+0.2

-17 38'
-17 35
-17 35

Do polowy miesiąca
szcze wieczorem w
rze Wagi (7.7 wielk.
PLANETOIDA 2

Yl 30
VII 10
20
30

VIII

9
19
29

18 05.1
17 57.1
1750.4
1745.2
1742.1
1741.0
17 42.0

h

m

20 31
19 11
17 52

widoczny jegwiazdozbiogwiazd.).
PALLAS

+24 04
+23 18
+2206
+2033
+1847
+1652
+14 53

23 06
2219
2133
2048
2006
1926
18 48

Okola 9.7 wielk. gwiazd. Widoczna
calą noc w gwiazdozbiorze Herkulesa.

15 52
16 09
16 27
16 44

o 52
o 46
o 45

JOWISZ

23
22
21
21

lO 49
1015
9 43
9 13

05
27

51
13

Widoczny wieczorem jako jasna
gwiazda -1.4 wielkości w gwiazdozbiorze Panny.
URAN

l

12 02
12 04
12 07

+0.6 111 02
+0.4
9 46
+0.0
8 33

23 06
21 48
20 31

l

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze panny (6 wielk. gwiazd.).

l wpołudniku
m

hm

l 05

wielkości.

l wpołudniku

a

NEPTUN
h

zach.

Blysz czy nad wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna -3.7

11 fi9

Widoczny po pólnocy na granicy
gwiazdozbiorów Barana i Wieloryba ( + 0.6 wielk. gwiazd.).
a

+15.6
+ 18.1
+20.0
+21.3

+ 1.9

+11.51 02511425
+11.9
22 55
13 13
+ 12.1
21 48
11 58

Warszawa

WENUS
o
hm

hm

11 55

22 48

l

l o l wsch. l

a

o 45
o 02

Widoczny w pierwszej polowie
nocy w gwiazdozbiorze Skorpiona,
jako czerwona gwiazda okola - 1.2
wielk.
SATURN

VI 30

l h czasu
środk.-europ.

l wsch. l zach.

8

MERKURY
o
hm
+20.6
2 13

hm

VI 30
VII 10

l

h

m

s

PLUTON
o

11 57 11
11 58 26
12 00 20

+ 17 09:4

+ 16 52.9
+ 16 34.4

h

m

16 52
15 35
14 18

Niewid oczny.
PLANETOIDA 3 JUNO

18 33.3
18 24.5
18 16.3
18 09.5
18 04.6
18 02.0
18 01.8

- 4 55
-5 16
-5 49
-6 33
-7 24
-8 19
-9 16

23 34
22 46
21 59
2113
20 29
19 47
19 OB

Okola 10.4 wielk. gwiaz,d. Widoczna prawie calą noc na granicy
gwiaz,dozbiorów Węża 1 Tarczy Sobieskiego.

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

Y ";"-
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Lipiec 1969 r.
1h czasu

r. czasu
VJ30
VII lO
20
30
VIII 9

a

l

m

hm

-3.4
-5.1
-6.2
-6.4
-5.5

6 35
7 16
7 56
8 36
9 14

Kraków

Gdańsk

Warszawa

Rzeszów

o

+23.2
-/-22.3
-/-20.8
-/-18.6
-/-16.0

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

hm

hm

h m

hm

3 37
3 46
3 59
4 14
4 30

20 34
20 28
2017
20 02
19 43

3 33
3 42
3 54
4 08
4 24

20 18
20 12
20 02
19 48
19 29

3 40
3 49
4 00
4 14
4 29

20 10
20 05
19 56
19 42
19 25

3 13
3 22
3 36
3 53
4 09

20 24
20 07
20 05
19 50
19 30

3 33
3 42
3 53
4 07
4 20

19 54
19 48
19 39
19 26
19 10

318
3 27
3 39
3 53
4 09

20 Ol
19 55
19 45
19 31
19 13

h

m

3 25
3 34
3 45
3 58
4 12

hm

hm

hm

19 46
19 40
19 31
19 18
19 02

3 04
3 13
3 26
3 40
3 57

19 57
19 51
19 40
19 26
19 07

KSIĘZYC

Data
1969

1h czasu

hm

Ylll
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

L

Fazy

środk.-europ.

a

19 54
20 57
2154
22 47
23 37
o 24
111
l 57
2 45
3 35

l

Białystok

wsch.l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch.l zach. wsch. l zach. wsch.l zach. wsch. l za~h. wsch. l zach.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMII

Nr 7/8

Dwa zdjęcia statku wyprawowego LM wykonane ze statku macierzystego Apollo-9
przez astronautę Davida Scotta w dniu 7 marca 1969 r. W statku LM przebywają
pozostall astronauci James McDivltt l Russell Schweickart. Na dolnym zdjęciu
statek LM znajduje się .,do góry nogami" w stosunku do Ziemi. Widoczne cztery
.,macki" u ,.nóg" aparatu, których rola zacznie się w chwili lądowania na
Księżycu.

URANIA
MIESIĘCZNIK
ROK XL

POLS Kl EGO TOW ARlYSTWA

MIŁOŚNIKÓW ASTRORDMil

LIPIEC-SIERPIEŃ 1969

Nr 7/B

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

SPIS TRESCI
Włodzimierz Zonn Kosmologia
dziś.
Stanisław Grzędzielski - Sztuczne
satelity a korzyści gospodarcze.

dawniej i

Leonard Weber - Precessarium.
Kronika: Lot sondy kosmicznej na
spotkanie z kometą Halley'a - Bliskie zbliżenie planetoidy 1620-Geographos z Ziemią - Niezwykłe dna
kraterów księżycowych Czyżby
krater Fauth był wygasłym wulkanem ksi~życowym? Ciekawa zmienna Grubość pierścieni Saturna.
Kronika PTMA: Doroczny zjazd
Prezesów Oddziałów PTMA w Czę
stochowie - Toruńskie kopernikiana.
Obserwacje: Radiowe obserwacje
zaćmienia Słońca z dnia 22 wrześ
nia 1968 r. w Obserwatorium Toruń
skim (Andrzej Kus) - Obserwacje
"młodego, rosnącego" Księżyca z Kamiennej Góry (St. Krzywobłocki) Obserwacje zakrycia gwiazdy 136
Tauri przez Księżyc (W. Sędzielow
ski) - Czy Plutona mogą obserwować amatorzy?
Nowości wydawnicze.
Kalendarzyk astronomiczny,

Start Apollo-H w dniu
16 lipca
Już tylko dni dzielą nas
od epokowego wydarzenia, jakim będzie postawienie stopy
człowieka na Srebrnym Globie.
Według oficjalnego komunikatu NASA start pojazdu
kosmicznego Apollo-11 nastą
pi 16 lipca o 14h32m czasu
środkowoeuropejskiego.

Załogę stanowią:
Michael
Collins, Edwin E. Aldrin oraz
Neil A. Armstrong. Dwaj ostatni w dniu 20 lipca o 211135111
wylądują na Księżycu, gdzie
spędzą 21 godzin i 20 minut.
M. Collins będzie czuwał nad
przebiegiem akcji w kabinie
statku Apollo, znajdującego
się przez cały czas na orbicie
okołoksiężycowej.

Powrót na Ziemię nastąpi
w dniu .24 lipca o 17h52m i zakończy się
wodowaniem na
Pacyfiku.
Dzięki zainstalowaniu kamer telewizyjnych na statku
macierzystym oraz na odłą
czonym od niego statku księ
życowym LM, przebieg całej operacji będzie mógł być
obserwowany na Ziemi. Najważniejsze fazy programu bę
dą transmitowane przez telewizję polską.

Dodatek do niniejszego wakacyjnego zeszytu Uranii stanowi
obrotowa mapa nieba. której opis
podany jest w artykule Prof.
Leonarda Webera pt. "Precessarium''.

Pierwsza strona okładki: Kabina statku kosmicznego Apollo-9 widziana z odłą
czonego od niej statku wyprawowego LM w piątym dniu lotu dokoła Ziemi
(7 marca 1969 r.). W kabinie znajdował się astronauta David Scott, pozostali człon
kowie załogi przebywali na statku wyprawowym LM (Lunar Module).
Trzecia strona okładki: Północno-wschodnia część krateru Fauth według fotografil otrzymanej przez teleobiektyw sondy Lunar Orbiter-2 (do artykułu na
str. 208.
Czwarta strona okładki: Kratery wypełnione skrzepłą magmą na "odwrotnej"
stronie Księżyca. Zdjęcie otrzymane przy pomocy sondy Lunar Orbiter-l (do
artykułu na str. 207.
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KOSMOLOGIA DAWNIEJ I DZIŚ
IV. Od Lemaitre'a do Hoyle'a

W pierwszej p()łorwie XX włelku teoria e!Wolucyjna, zrwan.a też
pie11wotlnego, zafasc)llnowała wszystlkich kosmologów. Jak to przedstawiliśmy w poprzednim odcinku, rozszerzanie się wszechświata potraktowano w niej jako wynik wybuchu jądra pierwotnego, który nastąpić miał mniej więcej
przed 9 miliardami lat. Od tego czasu wszechświat ewoluuje
w sposób jednokierunkowy i nieodwracalny, coraz· to bardziej
się rozszerzając, co osłabia wszystkie wzajemne oddziaływa
nia jednej galaktyki na drugą i prowadzi do zaniku wymiany
energii między nimi. Owe wyspy wszechświata upodobniają
się ooraz bardziej do tego, co nazywamy układem izolowanym,
z wszystkimi następstwami tego stanu rzeczy.
I oto w środku naszego stulecia pojawiła Sli.ę inna grupa teorii lkosmologiczmy:ch, przedstawiających świat w sposób 'ZUpeł
nie odmienny od wszy,s tJkkh teorii poprzednich. Mam tu na
myśli teorię stanu stacjonarnego, zainicjowaną IPTZez słynnego
astrofizyka angielskiego Freda Hoyle'a i jego wspóllpracowników: Bondiego i Lyttletona.
Wyjaśnijmy najprzód sens słowa "stacjonarny", które bynajmniej :nłe oznacza niezmienności; jedynie to, że zmiany wy'stę
pujące w jakimś zespole ciał nie prowadzą do zmian układu
jako całości.
Wyobraźmy sobie jakieś duże, W)llsoce ustabilizowane miasto.
Poszczególne elementy tego miasta "ewoluują": domy się starzeją, jezdnie się niszczą, rośliny obumi,elfa'ją i umiJe,rają Ludzie,
lecz na miejsce walących się domów buduje się nowe, a w miejsce ludzi, którzy odeszli, rodzą się ludzd.e nowi. Jak o całość
miasto nie zmienia swego oblicza reprezentuje zatem układ stacjonarny.
W za stosowand:u do ws: z,echświlata ~dea stanu stacjon.a'r nego
napotyka od razu na jedną kapitalną trudność. Przecież
wszechświat się rozszerza, a zatem jego średnia gęstość w każ- .
dym punkcie powinna maleć. Ten proces jest wyraźnie
sprzeczny z ideą stanu stacjonarnego.
Otóż zwałEmnicy t eorii stanu 's tacjona!rlnego bynajmnrl.ej nrie
negują istmienia ekl~ansji galaktyk, twierdzą jednak, że sitorpniowemu zmniejszaniu się gęstości materii we wszechświecJe
powinno towarzyszyć samorzutne jej powstawanie. Proces ten
teorią jądra
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kompensuje ubytek gęstości, czyniąc w ten sposób zadość postulatowi srtacjonarności.
Bostulat samorzu1mego tworzend.a się materii (mówiąc prościej
powstawania materii z niczego) wzbudził i wzbudza największe
sprzeciwy tak ze strony astronomów jaik i :fizyków. PII'zecież
prawo zachowania materii jest jednym z najbardziej podstawo>wych rp mw przyrody. Na ·nim bazuje cała wQpółczesna fi:zyka
teoretyczna. Unieważniając to prawo podcinamy niejako gałąź,
na której ~osną wspaniałe owoce współczesnej myśH fizyczmej.
U dzielmy jednak głosu tamtej suronie - entuzjastom teorii
wszechświata stacj onannego:
F1izyka jest w gruncie rzeczy naulką e'kQperymentalną, mimo
olbrzymkh osiągnięć ja·klie ma rn a swoim koncie fizylka teoretyczna. Brawo zachowania materii ,n ie jest bym.ajmnliej jakimś
wnrioskiem logicznym z jaikichkolwiek bądź głębokich przesła
nek przyrodniczych, czy :liHozoficznych. Utrzymuje się w fizyce
tylko dlatego, że wszystlkie dotychczasowe doświadczenia •p otwierrdmły jergo sJ1uszność i że jest niezmiernie przydatne w wielu roztważa:niach t·e oretycznych. Nie mniej prawo zachowania
materii jes t prawem empirycznym, a zatem słusznym tylko
w granicach dokładności dokonywanych elkQperymentów.
Z po•s tulatu kompensowania ubytJku gęstości przy eikspa:nsji
wszechświata wynika, że w każdym li!trze objętości wszechświata porwstaje średnio biorąc jeden atom materii '111a miliard
lat. Talk powoh11ego rprocesu porwstawania mart erii nie zdoła
uchwycić żaden eksperyment laboratoryjny. Nie ma .zatem jakichś poważniejszych podstaw do negowania tego procesu, aczkolwiek jego przyjęcie nastąpić może dopie!'o wtedy, gdy bę
dziemy mieli bezpośrednie lub pośredni:e dowody istlniernia prrocesu powstawania materii w przyrodzie.
Z tej - jaik by się zdawało - trudnej sytuacji istnieje dość
proste w zasadzie wyjście. Proste w zasadzie, nie w praktyce ...
Uprzytomnijmy sobie, że światło rozchodzi się w przestrzeni
ze sikończoną 1prędkością, wcale nie tak dużą w sikali odległości,
z jalk:irmi mamy do czynienia w kosmologii. Obserwując niebo,
lub mbią'c jego zldjęde, nie rejestrujemy chwili obecnej, lecz
utrwalamy historię nieba, tym bardziej od nas odległą w czasie,
im dalej ZJnajduje się obiekt badany. Obserwując galaktykę
odległą od nas o milion lat światła widzimy ją taką, jaką była
przed milionem lat; nlie tatką jaką jest dzisiaj.
Podług teorii 1
s tanu s1tacjonarnego przesuwanie slię w ezaslie
wstecz n i e powin1no prowadzić do żadnych zasadniczych
zmian w obrazie wszechświata. Znaczy to, że wszystkie cechy
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Hzy.czme obieiktów dalelkich nie powilnny Slię niczym róż;nić od
odjpowiednich <:ech obiektów bliskich.
Enaczej ZUjpełnie w teoriach ewoLucyjnych, gdzie cofanie się
w czasie oZtnaeza rprze,jśde do i:nnę,go, wc:ześniej:szego ertapru
w ewoluoji wszechświata, a zatem do wy.stępowania ilnnych
cech fizycznych i hmego roZJmiesZiczenia przestrzennego galalktyik.
W1s1zystJko to oznacza, iż astvonomowie powilnni dolkonyv.rać
wszelkilich możliwych obserwacji obiektów cialeikich i bliskich,
i zesrtaiWiać 'w yniki tych obserwacji. Jeśli wystąpią pewne systemaltyczne zmiany, znaczy to, że rację należy przyMać teo·
riom ewolucyjnym. Jeśli nie, słuszność będzie po stronie teorii
wszechświata Sltacjonarmego.
Tak też astronomowie i postE:wują z tym, iż to co wydaje
się w zasadzie proste, w praktyce okazuje •się niezmierrnie trudne. ZwiękJSzaniu ,się odległości tawarzyJszy nieuchronnię wzrost
trudności obserwacyjnych i częst· e Wj"StępowaJnie Sj"stematyczny;ch b'łędów szczególnie niehezJpieczmy;ch w 1naszym przypadku,
ja:ko że mogą być wzięte za ozmaJkę zmian.
Weźmy j alko rprzy1kład zliczenia galaJkty:k bliskich i dalelkich.
Wśród bliskich uda nam się zarejest!"ować obieikrty zarówno
jasne, jak i słaJbe, ponieważ z 'małej odległości nawet bardizo
słabe obielkty są widoczne. Natomiast wśród galaktyk dalekich
zarejestrujemy tylko obiekty najjaśniejsze; słabsze w ogóle
nie lbędą widocZine a'n i w teleskopie, ani na zdjęciach. W wyn:ilku wy:padnie nam, iż średnia gęstość ma,t edi male·j e z odleg~ością (argument na rzecz teorii ewolucyjnych). Tymczasem
wniosek ten jest fałszywy, ponieważ jest następstwem wystę
powanlie błędów s'j'ist.ematyczny;ch w naszych obserwacjach.
I jes1zcze jedno. Od[egłości, z jakimi mamy do czynienia
w astronomii pozagalaktycznej, wynoszą miliony lat światła;
wcale nie talk duże w porównaniu z "wieikiem" wszechświata
wynoszącym milia!Tfdy lat. Tak małe odleg~ości mogą nie wiele
znaczyć w sensie ewolucyjnym. Na to, by 'obserwacja dała nam
defin:LtyWiną odjpowiedź trzeba dziesiątek i setek milionów latt
.światła. Oznacza to k'oniec:zmość buJdawania jeszcze więikszych
teleslk01pów, 1ub też odkrycia nowych nie:zJnanyJch dotąd jasnych
obiektów, znacznie jaśniejszych od wszySitkich znanych nam
galaktyk, a zatem dostępnych dzLsiej1S1ZJ71m iiThst!Tfumentom 'Ze
znacznie większych odległości, sięgających miliardów lat
światła.

O budoiWie jes:z;cze większy,ch, niż do>tychcza!S teleSkopów
wudlno doprawdy IIDall"zyć. TyJmozasem z,Ujpełrnie n:iespodziliewa-
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nie udało się astronomom odkryć pewien nowy zupełnie rodzaj
tworów kosmicznych, o k!tórych sceptycy mówią, iż nie wiedzą
czym są te twory, w jaki sposób świecą i gdzie się znajdują.
Nie mniej mamy bardzo poważne podstawy do przypuszczeń,
iż świecą one setil-d razy silniej, niż przeciętna galaktyka (także
w dziedzinie fal radiowych). Mamy tu na myśli słylnne !kJWazary, które wykazują olbrzymie przesunięcia widm w strOU1ę
czerwieni, i dlatego przypuszczamy, iż się znajdują bardzo
daleko od nas (aoikolwiek są wśród nich również ·obiekty bliskie naszej Galaktyce). Jednak wielu astronomów owe przesunięcia próbuje intenpretować inaczej, traktując kwazary- jako
obiekty stosunikowo bliskie.
Jeśli raoja okaże się po stronie tych, którzy kwazary traktują jako obiekty dalekie, stanie się to punktem zwrotnym w całej współczesnej kosmologii.
Tymczasem spÓir o kwazary trwa i w nim są zaangażowani
niemal że wszyscy wybitniejsi astrofizycy i fizycy. Miejmy
nadzieję, że już nie za długo będzie można tak czy :imaczej wyniki tego sporu przedstawić szerokiemu ogółowi. W rtej chwhli
było by to zadanie niezmiernie trudne, ponieważ każda ze strOU1
wydobywa co chwila nowe argumenty i przedkłada nowe dane
obserwacyjne.

STANISŁAW GRZĘDZIELSKI

-
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SZTUCZNE SATELITY A

KORZYŚCI

GOSPODARCZE (I)

Satelita zamiast barometru
Niepewność i zawodność prognoz pogody jest ulubionym
pokpiwań nie od dzisiaj. Wydaje się nawet, że ta niepewność jest czymś przyrodzonym dla prognozy, że taka jest
już natura rzeczy, iż przejpowiadanie pogody jest czynnością
ryzY'kowną. Nawet gdy ozytamy oficjalne prognozy spotykamy
sformułowania sugerr-ujące, że rzecz jest właściwie nie do przepowiedzenia, że wszystko zależy od tego czy frront chłodny przesunie się czy też będzie stać w miejscu. A ruchy tego frontu,
to j.uż zjawisko nadprzyrodzone, tego nikt przewid?Jieć nie po-

tematem

trafi...
Tak

napra•wdę,
spełnione zostaną

to rzecz jest w pełni do pr:z;ewidzerna o ile
pewne warunki: po pierwsze, musimy posiadać bardzo dużą ilość dokładnych danych o stanie atmosfery
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w olk!resie czasu rpoprzedzającY'm okres, na który chcemy ustalić prognozę; dane te muszą być. tym dokładniejsze na im dłuż
szy przeciąg czasu chcemy prognozę opracować; po drugie, mus~my mieć dostatecznie d01brą teorię zjawisk określających pogodę i móc ją dostart;eczmie szY'hlm zastosować do opracowania
1
zmierzon)'leh danych; •t o z kolei wymaga szybkiej ma1srzyny cyfrowelj.
W latach ostatillich jesteśmy świadlkarrni przełomu w obu tych
dziedzinach i w nie1M ocych krajach progno1z y pogody są już
wcale dokładne. Nie będziemy tu mówić o sprawach związa
nych z teorią procesów atmosferycznych i zastosowaniem maszyn cyfrowych. Przełom w meteorologii ro~począł sią bowiem
od zastoso1w ania nowych technik kosmicznych do badania zjawJ.Sk ·zaehodzącyeh w atmosferze Ztemi.
Dla zwylkłego śmierte~nika instrumenta!rium meteorologa to
termome<tr, barometr do pomiaru ciśnienia i jeszcze powiedzmy rp!rzy.Pz-ąd do mierzenia szybkości wiatru. I r1z.eczywiśde tego rodzaju zesta•w używany jest od ćwie,rci tysiąca lat w wlięlk
szości stacji meteorologicznych. Otrzymujemy w ten sposób
bardZ~o wartościowe dane przy użyciu bardzo tanich i prostych
instrumentów. Dodatko1wym ]nstrumentem jest nrp. oko meteorologa ocen1iającego stan zachmurzenia. Taniość tego systemu jest rzeczą względną. Jeśli chcemy móc qpracowywać dokładne i pewne prognozy pogody na kilka dni ezy tygodnli naprzód, system taklich stacji staje się ZJbyt kosZJtoiWny. Po pierwsze musia~by on IPDikrywać cały glob . A w chiwili obecnei tyl!ko
jedna piąta powierzchni Ziemi pokryta jest stacjami meteorologicznymi. Nie ma ich, lub są bardzo II'zaidk;ie, na morzach
i w ik1raja1c h ,s trefy rÓIWnilkowej, z reguły UJbogkh. A właśnie
w obszarach równikowych spotyika się najczęściej groźne zjawiska atmosferyczne jak tajfuny, CJ1iklony i 51Prawa dokładnej
prognozy jest nierzadko dosłow:nie spmwą życia czy śmierci.
Aby móc wykorzystać dane ze stacji naziemnych muszą one
UJtrzymywać stałą łączność z centralamii zbiorczymi. Zwiększa to
znów k•o szt utrzY'mania ,s tacji. Kłopoty te są do prze'zwycięże
nia w przypacliku naziemnych stacji w kraja1ch wysoiko ruprzemysłowtonych. Ale utrzymywanie tysięcy specjalnych s;tatrków
meteorologicznych na morzach wraz z odpowiednią siecią łącz
ności staje się Zibyt kosztowne nawet dlla najzamożmejszych
państw. Ale nawet gdyby te trudności prze:zJWyc!iężyć, to stacje
naziemne dostarczą dan)'ich o stan1ie atmosfery w przyziemnych
warstwach atmOISfery, a kosztowne urządzenioa jaik balony-sondy nlie sięgają pOIWyżej 40 km.

7-8/1969

URANIA

199

Wyobraźmy solbie teraz sztuczmego satelitę Ziemi k!I'ążącego
na arbide okołob~egąln:owej. Satelita biegnie na przykład nad
biegunem północnym, zbliża się do równika, przecina go, dochodei do bieguna południowego, mija go i leci z rporwrortem
w kierunik u biegUJna północnego. W tym samytm czasie Ziemia
obraca się pomału dookoła osi i satelita za każdym obiegiem
przelalt uje nad nieco ~nnyJmi obs1zati".a mi. Czas obiegu satelity
zależy od wysokości krążenia nad powierzchnią Ziemi i dla satelitów niezbyt odległych, krążących w odległościach nie więk
szych niż 1500 km od powierzchni, zawiera się mniej więcej
między 90 mi:nutami d. dwoma godmnami. Je żeli satelita k·rąży
na przykład na WyJSoikości 1400 km to w ikażdej chwili w jego
pol1u widzenia znajdruje się obszar Ziemi o powierzchni 50 milionów kilome,t rów kwadratowych, 'tzn. ·Obszar odipowiada1jący
kwa!dra1towi o boku siedm1u tyJSięcy kilometrr-ów. J eżełi satelita
taiki zostanie zaopatrzony w kamerę teleiWizyjną i odipo,wied:nli.
SyJSJtem pr1zeikaz1Ujący obra:z na ~iemtę, ·t o można uzyskać infoTmacje o razikładzie chmlllr na dbszarach tysięcy 'kilometrów.
Każdy sateliita ikrążący wdkół Ziemi obraca się też dook(~ła osd.
(Wih'luje). Wyndlka to sltąd, że satelita poru"Sza się prakty;czn:ie
po,z a atmosferą i nie napotyka na żaden opór. Zatem najdrobniejsze naJwet zakłócenie, na przylkła~d różnica w ciśnieniu promieniowania słonecznego na dwie ścianki satelity odbijające
w niejednakowym stopn~u świa,tło Slońca, wp.rawd.a sateliltę
w niehamowany ruch wirowy. Na 1skuteik wiTawania kamera
telewizyjna będzie omiatać różne fragmenty obszaru globu
ziemskiego widocznego z satelity. Jeżeli teraz przy pomocy
dodatkowych silniczków ustawimy oś obrotu satelity tak by
"toczył" się on po swojej orbicie, to kamera telewizyjna
będzie przy każdym obrocie przemiatać leżący pod orbitą
pas od horyzontu do horyzontu. W połączeniu z ruchem satelity po orbicie i obrotem Ziemi dookoła osi daje to mozaikę
obrazów telewizyjnych, która po zestawieniu daje obraz zachmurzenia na całej kuli ziemskiej. Używając kamer telewizyjnych czułych na promieniowanie podczerwone uzyskujemy obrazy telewizyjne zachmurzenia na nocnej, ciemnej stronie Ziemi.
Tego rodzaju niemaJ równoczesnego zestawienia zachffilllrzenia na całym gloihie nie mo:?ma uzyskać przy pomocy nawert;
najbardziej ro:zJbuidowa:nej sied stacji na7liemn)"ch. A obrazy
zachmurzenia na wie:Lkkh obsząrach są najlepszytm wsikaźni
kiero pojawiania się i ruchów cyklonów. Tak np. w roku 1966
na 56 cyiklo1nów 19 ZJostał>o wykrytych i odipOIWiednie orsrt!"'zeżenia
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tylko dZJięki pracy satelitów meteorologicznych. Nie na tym jednalk koniec. Ten sam satelita jest równocześnie wyposażony w czujnilki podczerwieni poZJWalające ma
pomiar temjperaJtury powierzchni wszys,tikich mórz świata z dokładnością do 1
diwóch 1s topni, na wyzmaczenie rozkładu śniegu na
lądach i pokrywy lodowej na oceanach. Satelita zastępuje więc
pracę tysięcy stacj1
i meteorolog:iozn:ych i w dodatiku wszystikie
dane przesyła w postaci i11npulsów ele!kltrycznych nadających
się do natychmiastowego dalszego przetlwarr-zania w szybikich
maszynach cyf<rowych. Odpada w ten sposób cały żmudny, kosztowny i powolny proceder odczytywania wsikazań instrumentów przez człowieka, zapisu ich, przekazania daJekopilsem do
centrali itd. Nie oznacza to jednak, że stacje naziemne straciły rację bytu. Bynajmniej.
Dokładne dane o rozkładzie
temperatury i ciśnienia, o szybkości wiatru na niskich wysokościach, można jak na razie uzyskać tylko ze stacji naziemnych. A są to dane niezbędne przy opracowywaniu dokładnych prognoz. Tak więc racjonalne prognozowanie pogody wymaga stałego, szybkiego i ścisłego powiązania danych satelitarnych z naziemnymi. Zasadniczym zwrotem, do
jakiego doprowadziło zastosowanie satelitów do celów meteorologii, jest traktowanie procesów w atmosferze nie na skalę
jednego kraju czy kontynentu, ale na skalę całego globu.
Dzięki temu prognozy stają się nie tylko dokładniejsze ale
i tańsze. Wzgląd ten szczególnie może ważyć w przypadku
krajów rozwijających się.
Zastosowanie technik rakietowych i satelitarnych do badania zjawisk atJmosferyczlllych ujawniło, że na pogodę wpływają
nie tylko procesy w dolnych warstwach atmosfery, ale również
zjawiska rozgrywające się na wysokości 100-150 km nad powierzchnią. Zjawiska te wiążą się z aktywnością Słońca i ich
dokładne "'badanie wymaga umieszczania alparatury pomiarowej na tych właśnie wysokościach. Nie może to być satelita,
bo poniżej 200 km opór atmosfery jest już znaczny i czas życia
satelity staje się bardzo krótki. Używa .się więc rakiet geofizycznych o zasięgu do 150 km wysc>kości. Czujniki umieszczone
na tych rakietach dostarczają danych o rozkładzie temperatur,
gęstości, sz~bkości wiatrów w wysokich warstwach atmosfery.
D ane te są szczególnie użyteczne przy opracowywaniu wielotygodniowych prognoz pogody. Dodajmy na zakończenie, że
rakietowe badania meteorologiczne prowadzone są w skromnym Ulikresie i w Pol:sce na stosunikowo niewielikich wysr'wściach do 40 km nad powierzchnią Ziemi.
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Wroc1aw

PRECESSARIUM
Precesyjna mapa obrotowa nieba i sposób jej zmontowania

Do niniejszego numeru "Uranii" dołączona jest nie paginowana wkładka, na której znajdują się części składowe mapy
obrotowej nieba, nazwanej "precessarium". Części te, po ich
wycięciu i naklejeniu na tekturkę lub sztywny arkusz rysunkowy (brystol), należy zmontować w całość, która składa się
z trzech obracających się tarcz oraz okładki przedniej i tylnej.
Przystępując do montażu mapy należy najpierw przygotować sztywny arkusz papieru tej wielkości co cała zadrukowana wkładka. Całą wkładkę rozwijamy i naklejamy na
wspomniany sztywny arkusz odpowiednim klejem (najlepszym by~by klej introligatorski). Po wyschnięciu odcinamy
nożem lub nożyczkami prawą stronę arkusza; będzie to prostokątna część, stanowiąca przednią okładkę (tytułową), na której znajduje się zakreskowany horyzont i w górze prostokątne
okienko, również zakreskowane, oraz napisy. Wycinać należy
dokładnie po linii kreskowanej nożycZJkami, okienko najlepiej
ostrym nożykiem.

Wycięcie

tarczy

zewnętrznej

Na tarczy zewnętrznej (największej) znajdują się białe cyfry
arabskie na tle niebieskim od O do 23, oznaczające godziny czasu słonecZinego.
Wycinamy najpierw nożyczkami dokładnie po kole zewnętrzną (niebieską) część tarczy wrpz z cyframi "zegarowymi" od części wewnętrznych, pozostawiając na razie nie odcięte marginesy, na których znajdują się rysunki 1-3.
Gdy to zrobione, naklejamy jeszcze raz od strony niezadrukowanej na drugą tektUTkę lub ar1kusz sztywnego p111pieru. Po
wyschnięciu odcinamy nożyczkami margines wzdłuż zewnętrz
nej linii ograniczającej niebieski pierścień. W samym środ
ku tej tarczy zaznaczamy krzyżyk, przeciągając dwie linijki
prostopadle do siebie, a to od O do 12 i od 6 do 18. Na tym
skrzyżowaniu wypadnie środek tarczy, gdzie osadzimy łoży
sko na ośkę.
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ośkę

Nożyczkami wykrawa się pasek cienkiej blaszki (np. z puszki
po konserwach) szerokości około 10 mm, długości około 25 mm.
W samym środku blas21ki przebijamy szydełkiem lub gwoździ
kiem grubości ośki otwór tak duży, aby przezeń przeszła ośka.
Po przewierceniu należy br:zeg otworka wygładzić pilniczkiem. Końce tej blaszki zaginamy pod kątem prostym na
mniej więcej 5 mm (rys. l na wkładce), zależnie od grubości
tektury, w której robimy scyzorykiem dwa nacięcia tak dłu
gie, aby przez nie można było przecisnąć zagięte końce blaszki
tak, aby otworek na ośkę wypadł w samym środku tarczy.
Wystające końce blaszki (po wciśnięciu ich we wspomniane
dwa nacięcia i ich zagięciu ku otworkowi) należy przyklepać
młoteczkiem, aby były mocniej osadzone.
Zrobiwszy to - mamy już gotową tarczę z godzinami czasu
słonecznego.

Wycięcie

tarczy

białej

Przygotowujemy odpowiedniej wielkości arkusz tektury, na
który naklejamy - po uprzednim wycięciu - arkusz biały
z uwidocznionymi na kole godzinami czasu gwiazdowego (cyfry rzymskie niebieskie na białym tle) oraz datami dni i miesięcy, jako też ze strzałką podwójną, którą możemy wymalować na czerwono w celu lepszego jej uwidocznienia. Wycinać
należy dokładnie na granicy między arkuszem białym a niebieskim (na którym znajduje się mapa nieba gwiaździstego).
W pewnym oddaleniu od środka powstałej w ten sposób
tarczy umocowujemy drugie łożysko, w którym osadzimy ośkę
przytwierdzoną do tarczy niebieskiej. W tym celu na tarczy
zaznaczymy ołówkiem linię prostą od godz. XVIII do VI, na
której znajduje się biegun ekliptyki i biegun równikowy.
Miejsce bieguna równikowego znajduje się na przecięciu tej
prostej z prostą XII-XXIV (oznaczymy ten punkt literą "r").
W celu znalezienia miejsca bieguna ekliptyki (punkt "e") odmierzamy na prostej VI-XVIII z punktu "r" w kierunku
godziny XVIII cyrklem odcinek równy promieniowi mniejszego koła wyrysowanego na mapie nieba gwiaździstego.
W miejscu "e" osadzamy łożysko na ośkę w podobny sposób,
jak w miejscu "r". A więc na linii XVIII-VI będą się znajdować dwa łożyska osadzone na naklejonym arkuszu sztywnym czy tekturce.
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Wycięcie

tarczy niebieskiej
Tarcza ta, na której znajduje się właściwa mapa nieba
z gwia:odami, już została właściwie wycięta podczas wycinania
tarczy białej z osadzonymi dwoma łożyskami "r" i "e". Tarcza niebieska jest najmniejsza, którą zaopatrujemy w samym
środku w jeszcze jedno łożysko wraz z osadzoną ośką.
W tym celu wycinamy z grubszego papieru sztywnego lub
kartonika małe kółko o średnicy około 30 mm (rys. 2); w samym środku tego kółka osadzamy łożysko, tj. blaszkę z wybitym otworkiem, podobnie jak to zrobiliśmy w środku tarczy
białej. W to łożysko wkładamy ośkę zrobioną z gwoździka
z główką. Będzie to ośka dla tarczy niebieskiej. Tak przygotowane łożysko wraz z ośką na wyciętym kółku kartonikowym przyklejamy od tyłu w samym środku tarczy niebieskiej, uważając aby ta ośka była umiejscowiona jak najści
ślej w biegunie ekliptyki. Od tej dokładności będzie zależało
prawidłowe, bezbłędne funkcjonowanie mapy.
Aby ułatwić sobie usadowienie tej ośki na tylnej stronie tarczy niebieskiej, przebijamy cienką igłą lub szpilką otworek
ściśle w biegunie ekliptyki, zaznaczonym na niebieskiej tarczy maleńkim krzyżykiem. Teraz na tarczce kartonikowej rysujemy ołówkiem przez sam środek dwie linie względem siebie dokładnie prostopadłe i również na tarczy niebieskiej od
tylnej strony rysujemy ołówkiem takież same dwie linijki
do siebie prostopadłe, przecinające się w otworku powstałym
przez przebicie szpilką w biegunie ekliptyki. Teraz smarujemy
klejem ową tarc:okę z osadzoną na niej ośką i szybko naklejamy ją od spodu tarczy tak, aby dwie linijki prostopadłe, tak
na tarczce z ośką jak i na tarczy niebieskiej dobrze się nakrywały.

Gdy naklejona tarczka dobrze przyschnie, przytwierdzamy
tarczy niebieskiej do tarczy białej, w której
poprzednio przygotowane drugie łożysko blaszane. Wsadzamy wystającą ośkę w to łożysko tak, żeby przeszła aż na drugą stronę tarczy białej i odcinamy wystającą
część ośki szczypcami lub ostrymi obcążkami. Teraz młotecz
kiem na kowadełku sklepujemy wystający koniec ośki tak,
aby nie mogła wysunąć się z blaszanego łożyska. Dla pewności
możemy przed sklepaniem ośki nałożyć na nią ciasno wchodzącą tarczkę metalową z odpowiednim otworkiem w środku.
Tak postąpiwszy, mamy tarczę niebieską przytwierdzoną
ekscentrycznie do tarczy białej z godzinami czasu gwiazdowego
i datami dni i miesięcy.
wystającą ośkę
znajduje się już
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Zanim te dwie ze sobą sprzężone tarcze osadzimy w łożysku
osadzamy na tej centralnej ośce trzecią tarczę z godzinami czasu słonecznego, kttórą już poprzednio zaopatrzyliśmy w łożysko blaszane. Teraz wsuwamy ją na ośkę centralną, na którą wsuwamy obie sczepione tarcze (białą i niebieską) w łożysko osadzone na tylnej okładce; zrobiwszy to,
wystającą ośkę Sklepujemy młotecikiem (po nasadzeniu metalowej obrączki), aby w czasie obrotu nie wysunęła się z ło
okładki,

żyska.

Do tej największej, zewnętrznej tarczy później przytwierdzimy dwa końce arkusza z błony przezroczystej, o czym
wspominamy gdzie indziej.
Montaż okładek

W samym środku okładki osadzamy łożysko, zrobione podobnie jak w tarczach, ale z nieco grubszej blaszki, bo w tym
łożysku będzie się najczęściej obracać cała mapa, a zwłaszcza
przy demonstrowaniu dziennego ruchu nieba. Tylną okładkę
robimy z takiej samej tekturki co przednią i naklejamy na nią
opis mapy wraz ze sposobem zastosowania jej.
Mając już zmontowane i osadzone na ośkach wszystkie trzy
tarcze, należy teraz spiąć obie okładki- frontową z wyciętym
owalem horyzontu, z tylną. W tym celu należy najpierw nałożyć na siebie prowizorycznie obie okładki, przytwierdziwszy
przedtem do dolnej okładki zmontowane tarcze. Okładki nakładamy tak, aby biegun równikowy znajdował się jak najdokładniej na linii łączącej punM "E" (wschód) z punktem "W"
(zachód), oraz punkt "N" (północ) z punktem "S" (południe),
które to punkty są zaznaczone na frontowej okładce.
Po dokładnym naregulowaniu przytwierdzamy obie okładki
do siebie w czterech narożach odpowiednimi spinaczarni i mapa w ten sposób została zmontowana i gotowa do użytku.
Tu jeszcze zaznaczyć należy, że szczególnie ostrożnie trzeba
naklejać arkusz niebieski z gwiazdami, dobrze wygładzić
wszelkie załamania, aby powierzchnia nie była pofałdowana.

Hamulec
Aby podczas obrotu tarczą białą, na skutek tarcia o . popapieru, nie poruszyła się tarcza niebieska, poprzednio nastawiona na daną epokę, dobrze będzie zastosować
hamulec, którego urządzenie jest bardzo proste. Do tego celu
wierzchnię
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wystarczy jakiś sprężysty przytrzymywacz, np. z tworzywa
sztucznego elastycznego lub z blaszki sprężynującej długości
około trzech centymetrów, jaki używa się do usztywnienia
kołnierzyka koszuli. Wsuwa się go w dwa nacięcia na tarczy
białej tak, aby jeden koniec po przewleczeniu przez nacięcia
zachodził i naciskał na brzeg tarczy niebieskiej (rys. 3).
Uwaga
Wspomnianego wyżej arkusza błony przezroczystej z nadrukowanymi współrzędnymi, równikiem i podziałką w stopniach,
ze względów technicznych nie możemy dołączyć do "Uranii".
Można go nabyć w cenie 8 zł za sztukę w Oddziale PTMA we
Wrocławiu, ul. Piotra Skargi 18a.

KRONIKA
Lot sondy kosmicznej na spotkanie z

kometą

Halley'a?

Program badania przestrzeni kosmicznej za pomocą aparatury stanowiącej wyposażenie sond kosmicznych jest coraz bogatszy. Ostatnio wysunięto projekt bezpośredniego badania komet przy pomocy sond kometarnych (M i c h e i l s e n H. F.: A rendezvous with HalLey's comet in
Według autora program taki można zastosować do komet
krótkookresowych tj. takich, których okres obiegu wokół Słońca równy
jest co najwyżej 200 lat. Wydaje się , że najodpowiedniejszym obiektem
do tego rodzaju eksperymentu jest kometa Halley'a, której ostatnie
pojawienie miało miejsce w 1910 roku.
Od tego momentu do czasów obecnych obserwowano kilkaset komet,
stosując nowsze metody obserwacji i analizy. Współczesny projekt obserwacji przy pomocy sondy kometarnej nie został jeszcze wypróbowany. Spodziewany powrót komety na lata 1985-86 będzie doskonałą okazją do przeprowadzenia eksperymentu z sondą. Kometa Halley'a jest
jedną z nielicznych krótkookresowych komet (jeśli nie jedyną), dla której i> 90°, zatem porusza się ona w kierunku wstecznym.
Uruchomienie sondy, której zadaniem byłoby wejście na orbitę heliocentryczną o parametrach zbliżonych do parametrów orbity komety,
jest zadaniem o tyle skomplikowanym, że programując lot należy przeWidzieć konieczność zmiany kierunku lotu sondy (wprowadzenie jej na
orbitę o i > 90°). Optymalny program lotu sondy wymaga tego, aby
kometa i aparat kosmiczny poruszały się możliwie długo w stosunkowo niewielkiej odległości od !.'iebie. Manewr wprowadzenia sondy na
odpowiednią orbitę powinien być przeprowadzony tak, ażeby odbył się
kosztem jak najmniejszej ilości paliwa. Można to zrealizować na
dużych odległościach od Słońca. Np. dla sondy, której odległości od
Słońca w aphelium wynosi 7 j.a. (całkowity czas manewru 8 lat) dla
zmiany kierunku ruchu w aphelium potrzebny jest przyrost prędkości
1985-1986).
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charakterystyczna *) wynosi nie

niż

datę startu
można
zaoszczędzić
około
prędkości. Sonda przechodząc w okolicach
Jowisza będzie w przeciągu kilku lat poruszać się między orbitami
Jowisza i Saturna oczekując przybycia komety. Manewr zmiany kierunku lotu w polu grawitacyjnym np. Jowisza pozwoli zaoszczędzić
9,3 km/s charakterystycznej prędkości. Straty energetyczne jednak
będą, ponieważ sonda przechodząc w okolicach Jowisza straci część
swojej heliocentrycznej prędkości, dlatego w pierwszej części toru lotu
sondy w kierunku Jowisza, jej prędkość powinna być niedużo mniejsza
niż prędkość ucieczki z układu słonecznego, ażeby w drugiej części
lotu sonda posiadała odpowiednią energię. W tym celu należy zwięk
szyć prędkość sondy o 2,8 km/s w porównaniu z poprzednim przypadkiem. (manewr w aphelium); tak więc czysty zysk wynosi 6,5 km/s,
a całkowita prędkość równa jest 24,5 km/s.
Przesuwając

odpowiednio

3,5 km/s charakterystycznej

W projekcie rozpatrzono cztery różne przypadki wprowadzenia sondy kosmicznej na odpowiednią orbitę, przy czym dwa projekty przewidują przelot wokół Jowisza, a dwa dalsze wokół Saturna. W wyniku
analizy ruchu komety na przestrzeni niemal 600 lat wywnioskowano,
że najbliższego przejścia przez perihelium oczekiwać należy w począt
kach lutego 1986 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, otrzymano najbardziej korzystne daty dla uruchomienia tego rodzaju próbników.
Planeta
rok startu
data startu
data oblotu
planety
data sp otkania
z kometą

Jowisz (wariant a)

Saturn (wariant b)

l

l

1977

1978

13.IX.1977

16.X.1978

30.VIII.1973

14.IX.1974

16.IX.1978

14.X.1979

19.1.1976

16.1.1977

27.V.1985

10.IX.1985

18.IV.1985

21.VI.l985

24,57

25,57

22.21

22.85

1973

1974

prędkość

charakterystyczna
km/s
Sonda

wysłana na spotkanie z kometą badałaby warkocz i komę,
nie wyklucza się również możliwości umieszczenia aparatu
kosmicznego bezpośrednio na jądrze komety. Nie ulega wątpliwości, że
pomyślne przeprowadzenie opisanego eksperymentu
dostarczyło
by
niezwykle ważnych informacji dotyczących ewolucji komet i planet.
Wg Astronaftika i Rakietodinamika, Nr 28 1968 str. 18.
chociaż

MICHAŁ

CZERWIECKI

:>

Wielkość nazywaną przez autora prędkością charakterystyczną otrzymuje
się uwzględruając, że sonda ma wykonać kosztem zabranego z Ziemi paliwa następujące manewry: wejście na orbitę parkingową (pułap 200 km), wejśde na
orbitę heliocentryczną o takich parametrach, ażeby okrążając Słońce oddalić się

od niego na odległość większą ni:!: średnia odległość Jowisza (wariant a) lub
Saturna (wariant b), zmianę kierunku ruchu orbitalnego z prostego na wsteczny
oraz przeprowadzenie ewentualnych korektur trasy lotu, aby przejść na orbitę
heliocentryczną o elementach zbliżonych do elementów orbity komety.

Bliskie
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zbliżenie

planetoidy 1620-Geographos z

Ziemią

Zaledwie w rok po bliskim przejściu koło Ziemi planetoidy 1566-Ikar,
o czym kilkakrotnie pisaliśmy w Uranii, nastąpi bardzo podobne zjawisko zbliżenia do Ziemi innej planetoidy. Odkryta podobnie jak Ikar
w 1949 roku mała planeta 1620-Geographos podczas swego ruchu wokół Słońca przybliży się do Ziemi na odległość 0.061 jednostki astronomicznej w dniu 27 sierpnia 1969 roku. Najmniejsza odległość między
tymi dwoma ciałami niebieskimi wynosząca około 9 milionów km przewyższy więc odległość Księżyca od Ziemi mniej więcej 24 razy. Dla
porównania warto przypomnieć, że minimalna odległość Ikara od Ziemi w czerwcu 1968 roku wynosiła około 6 milionów km.
Chociaż jasność planetoidy podczas tego zbliżenia wzrośnie do wielkości 12m.1 jednak nie będzie mogła być ona obserwowana w naszych
szerokościach geograficznych gdyż jej deklinacja będzie się zmieniać
od -55° w dniu 23 sierpnia do -33° w dniu 31 sierpnia. Dobrze będzie
więc widoczna jedynie z półkuli południowej.
Podobnie jak Ikar, planetoida Geographos należy do grupy osobliwych małych planet. Ogromna większość orbit znanych planetoid grupuje się między orbitami Marsa i Jowisza, natomiast orbita Geographos
leży całkowicie wewnątrz orbity Marsa. Jej największa odległość od
Słońca wynosi 1.24 jednostki astronomicznej (Marsa 1.52), natomiast
najmniejsza 0.83; Geographos nie przekracza więc orbity Wenus, której
wielka półoś wynosi O. 72 jednostki astronomicznej. Flaszczyzna orbity
tej planetoidy jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 13°.3.
Ponieważ orbita Geographos przecina płaszczyznę ekliptki w pobliżu
orbity Ziemi, istnieje więc możliwość wzajemnych zbliżeń tych ciał.
Okres obiegu wokół Słońca małej planety Geographos wynosi 1.387 lat.
Łatwo policzyć, że okres czasu równy 13 obiegom planetoidy wokół
Słońca jest prawie taki sam jak okres 18 analogicznych obiegów Ziemi
(13X1.387 = 18.031 ~ 1X l8). Po 18 latach winny się więc one znowu,
równie blisko, spotkać w przestrzeni.
Poprzednie zbliżenie małej planety Geographos do Ziemi miało miejsce l marca 1965 roku, ale wtedy jej minimalna odległość od Ziemi
była znacznie większa niż w tym roku i wynosiła 0.278 jednostki astronomicznej (około 42 miliony km).
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, iż na przełomie lat 1969
i 1970 zbliży się do Ziemi planetoida 887-Alinda osiągając 14 stycznia
1970 roku najmniejszą odległość od Ziemi równą 0.228 jednostki astronomicznej (około 34 miliony km).
KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI

Niezwykłe

dna kraterów

księżycowych

Ważnym argumentem wysuwanym przeciwko impaktnej hipotezie
pochodzenia utworów księżycowych jest krater Wargentin, położony
między kraterami Schickard a Phocylides. Ma on około 85 km śred
nicy, lecz z Ziemi jest źle widoczny, ponieważ leży bardzo blisko południowo-zachodniego brzegu zwróconej ku nam
półkuli
Księżyca
(współrzędne selenograficzne: 61° dług. zach. i 49° szer. połudn.). Pod
względem selenalogicznym krater Wargentin jest bardzo interesujący
1
gdyż jego "dno" znajduje się wysoko ponad płaszczyzną otaczająceJ
go okolicy. Po prostu wnętrze krateru wypełnione jest magmą, przez
co ma on wygląd góry stołowej.
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Zwolennicy hipotezy meteorytowej powstanie krateru Wargentin
tym, iż meteoryt przed upadkiem na powierzchnię Księżyca
się z prędkością mało co większą od 2,5 km/s (prędkość
ucieczki z Księżyca wynosi 2,38 km/s). W rezultacie tylko nieznaczna
część meteorytu wyparowała, reszta zaś zamieniła się w ciekłą magmę,
która wypełniła wnętrze dopiero co powstałego krateru. Za takim
wyjaśnieniem krateru Wargentin przemawia także ta okoliczność, że
formacji tego typu jest na Księżycu bardzo mało. (Znany selenograf
niemiecki Ph. F a u t h kratery tego typu nazywa "Aufgefiihlte Wannen", co w dosłownym tłumaczeniu znaczy "wypełnione wanny").
Kratery wypełnione magmą znajdują się oczywiście również na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca, dowodem czego może być zdjęcie*)
otrzymane 24 sierpnia 1966 r. przy pomocy sondy "Lunar Orbiter - 1".
Zdjęcie to obejmuje okolicę o powierzchni około 6930 km 2 (77X90 km),
położoną na południe od talasoidu Hale'a (współrzędne selenograficzne: 146° dług. zach. i 4° szer. połudn.). Znajdują się tu dwa niewielkie
kratery (średnica 24 i 38 km), które są wypełnione skrzepłą magmą.
Na uwagę zasługują ciemne dna kraterów oraz zawiłe wzory utworzone przez skrzepłą magmę. Tak prawdopodobnie z "lotu ptaka" wygląda
również krater Wargentin.
tłumaczą
poruszał

STANISŁAW

Czyżby

krater Fauth

był wygasłym

wulkanem

R. BRZOSTKIEWICZ

księżycowym?

Około

53 km na południe od krateru Kopernik leży niewielki, ale
interesujący krater Fauth (20,8 km średnicy i 1350 m głębo
kości). Składa się on właściwie z dwóch małych kraterów, które zostały
połączone ze sobą. Z tego też względu kształtem przypomina dziurkę
od klucza, co doskonale widać na zdjęciu **) otrzymanym przez obiektyw szerokokątny sondy "Lunar Orbiter-2".
bardzo

Niestety, zdjęcie otrzymane przez teleobiektyw sondy "Lunar Orbiter - 2" obejmuje tylko północno-wschodnią część krateru Fauth. Ten
zaś fragment zdjęcia nie był u nas publikowany, chociaż jest nie mniej
interesujący niż północna część zdjęcia, obejmująca wnętrze krateru
Kopernik. (Oba zdjęcia reprodukowane są na wkładce Uranii z 1967 r.,
nr 7/8).
Na zdjęciu otrzymanym przez teleobiektyw sondy "Lunar Orbiter - 2" wyraźnie widać, iż krater Fauth ma bardzo niski i łagodny
wał zewnętrzny, ale za to wysoki i dość stromy wał wewnętrzny. Jego
pochodzenie jest najprawdopodobniej wulkaniczne, dowodem czego
może być wyjątkowo "gładkie" zbocze oraz ciemne pole lawowe w okolicy krateru. Wszystko wskazuje na to, że skały leżące w okolicy krateru Fauth utworzone są z lawy, która wylewała się z jego wnętrza.
Ciemne pole lawowe ciągnie się aź do południowego brzegu krateru
Kopernik i widać na nim tylko nieliczne małe kratery. To zaś świad
czyłoby, iż krater Fauth jest dużo młodszym utworem od krateru
Kopernik, na dnie którego znajdują się bardzo liczne niewielkie kratery.
STANISŁAW

•) Patrz

zdjęcie

na 4-tej stronie

**) Patrz trzecia strona

okładki.

okładki.

R. BRZOSTKIEWICZ
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Ciekawa zmienna

Przed paroma laty dr Pavel Mayer z Uniwersytetu Karola w Pradze podczas pomiarów fotometrycznych gwiazd typu O zauważył, że
gwiazda siódmej wielkości, leżąca w gwiazdozbiorze Woźnicy i oznaczon;-~ HD 35921 wykazuje pewne nieregularności blasku.
W czasie pobytu w Obserwatorium Yerkesa w USA Mayer stwierdził na podstawie obserwacji fotoelektrycznych, że jest to gwiazda
zmienna zaćmieniowa typu (3 Lyrae. W maksimum ma nna jasność
6m,68, podczas minimum głównego 7m,35, a podczas minimum wtórnego 7"',23.
Ciekawy jest okres zmiennej, gdyż jest on dłuższy zaledwie o 3,5 minuty od czterech dni. Praktycznie znaczy to, że minima zachodzą seriami trwającymi około dwóch lat, ale powtarzają się rzadko .
.f. oto elementy gwiazdy HD 35921:
Minimum główne JD = 2439061,48+4,0026XE
a
5h26m,4
ll = + 35°20' (epoka 1950,0)
Gwiazda jest ponadto gwiazdą podwójną wizualnie: składnik B jest
odległy o 0'',5 i ma jasność sm,5.
Wg Rise hvezd nr l, r. 1969.
JANUSZ

SAMOJŁO

Grubość pierścieni

Saturna
Saturna są bardzo cienkie, gdyż ich grubość
wynosi zaledwie 1.42 ± 0,49 km. Wartość te podał astronom rad7.iecki
sympozjonu na temat fizyki Księżyca i planet, jaki odbył się w dniach
od 15 do 22 października 1968 r. w Kijowie.
Grubość pierścieni Saturna wyznaczona została w Obserwatorium
Astrofizycznym w Ahastumani (Gruzińska SRR) na podstawie obserwacji planety, które wykonano teleskopem meniskowym o średnicy 70 cm
i ogniskowej 10 m w okresie od 23 października do 24 grudnia 1966 r.
Dodać należy, że w dniach 29 października i 18 grudnia 1966 r. pierście
nie Saturna nie były widoczne, ponieważ ich płaszczyzna przechodziła
przez Ziemię i ustawione do nas były "profilem".
Niezwykłe pierścienie

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

KRONIKA PTMA
Doroczny zjazd Prezesów Oddziałów PTMA w Częstochowie
Dnia 25 maja 1969 r. odbyło się plenarne zebranie Zarządu Główne
go PTMA przy udziale przedstawicieli Głównej Rady Naukowej i Głów
nej Komisji Rewizyjnej PTMA oraz prezesów reprezentujących 25 Oddziałów terenowych. Statutowe obrady połączono z oficjalnym otwarciem zrekonstruowanego Obserwatorium Astronomicznego PTMA
w Parku Staszica w Częstochowie. Zebranych przedstawicieli władz
centralnych i oddziałowych PTMA powitał niezwykle serdecznie wiceprezes ZG i prezes Oddziału PTMA w Częstochowie doc. dr Roman
Janiczek, kreśląc historię Obserwatorium i jego rekonstrukcji, dokonanej w ostatnich latach przy olbrzymim wkładzie pracy społecznej miejscowych działaczy oraz życzliwym poparciu władz i zakładów pracy.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wiceprzewodniczący Frezy-
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dium MRN w Częstochowie mgr inż. Sławuta i honorowy członek PTMA
prof. dr Eugeniusz Rybka. W uroczystości otwarcia Obserwatorium
uczestniczyło przeszło 100 osób. Obradom plenarnym przewodniczył prezes ZG PTMA doc. dr Józef Salabun a okolicznościowy odczyt pt.
"Astronomia u ludów Islamu" wygłosił prof. dr Eugeniusz Rybka.
W programie plenarnego zebrania i zjazdu prezesów Oddziałów wysłu
chano informacji prezesa ZG PTMA J. Salabuna z przebiegu obrad
I~go konstytucyjnego kongresu
Międzynarodowej
Unii Miłośników
Astronomii, który odbył się w dniach od 18 do 22 kwietnia 1969 r.
w Bolonii. Sprawozdanie o celach i zadaniach MUMA złożył dr Krzysztof Ziołkowski. Następnie przewodniczący Komisji LOAiP i sekretarz
ZG PTMA mgr inż. Stanisław Lubertowicz omówił akcję budowy
LOAiP oraz przygotowania do uroczystości 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika aktualnie kontynuowane przez władze, PTMA i szereg
placówek naukowych i organizacji społecznych. Po wnikliwej i owocnej dyskusji zamknięto obrady, podejmując kilka decyzji wytyczają
cych kierunki pracy Towarzystwa na najbliższy okres. O planach pracy Obserwatorium jak też o kongresie MUMA w Boioni poinformujemy czytelników obszerniej w następnych numerach "Uranii".
TADEUSZ GRZESLO
Toruńskie

kopernikiana

w lutym 1973 roku wielka rocznica kopernikowska
wprowadza coraz większe ożywienie w różnych środowiskach i ogólnopolskich związkach twórczych, towarzystwach naukowych i organizacjach społecznych. Polscy uczeni, artyści i twórcy przygotowują się
do wszechstronnego i możliwie pełnego zaprezentowania światu i wła
snemu społeczeństwu dzieła i życia Mikołaja Kopernika. Ich wysiłki
poparte są ubiegłoroczną (lipiec 1968) Uchwałą Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W uchwale tej stwierdza się, że w zwią
zku z 500-ną rocznicą urodzin Kopernika "ważne zadania przypadają
wszystkim komitetom FJN, organizacjom społecznym, towarzystwom
naukowym i społeczno-kulturalnym w popularyzacji postaci, życia
i dzieła tego Wielkiego Polaka, jego patriotyzmu, przełomowego naukowego znaczenia jego teorii" i wzywa " ... do przeciwstawienia się fał
szowaniu historii przez reakcyjnych, nacjonalistycznych naukowców
i rewizjonistów w Niemieckiej Republice Federalnej".
Jak gdyby wychodząc na przeciw wspomnianej wyżej uchwale FJN,
w Toruniu, na wiele lat naprzód zaczęto realizować jej wskazania
i zalecenia. A nasze Towarzystwo może być szczególnie dumne z faktu,
że to właśnie ono pierwsze zwróciło publiczną uwagę na doniosłość
i wielorakie znaczenie roc:zmicy kopernikańskiej. Już w dniu 27 wrześ
nia 1961 roku ,odbyło się 2l0rganizo,w ane przez Toruński Oddział PTMA
spotkanie przedstawicieli bydgoskich władz wojewódzkich i toruń
skich władz miejskich, partii politycznych (zebraniu przewodniczył
I Sekretarz KM PZPR w Toruniu, Bolesław Różycki), instytucji naukowych i oświatowych, wojska i stowarzyszeń społecznych w sprawie
przygotowania w Toruniu "Obchodu 500-nej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika". Przedyskutowano wtedy ramowy program tych obchodów, a co dla nas najważniejsze, uchwalono, że jednym z naczelnych wydarzeń tych obchodów będzie "otwarcie Ludowego Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium, jako żywego i twórczego pomnika M. Kopernika w naszym mieście". Później przyszła koncepcja
konserwatorskiego uporządkowania toruńskiej starówki, rocznicowa buPrzypadająca
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dowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, organizacja Muzeum Epoki
Kopernika i wiele innych doniosłych dla miasta Kopernika i polskiej
kultury inicjatyw. Dziś, niektóre z tych długofalowych inicjatyw zaczynają wydawać pierwsze owoce. A ponieważ ich znaczenie daleko wybiega poza toruńskie mury, a dotycząc Kopernika-Astronoma nie może
być obojętne miłośnikom tej pięknej nauki, pragnę przeto je zasygnalizować czytelnikom "Uranii".
Chodzi mi głównie o zaprezentowanie pierwszych rezultatów podję
tych przez Towarzystwo Naukowe Toruńskie i Muzeum Okręgowe
w Toruniu inicjatyw wydawniczych (patrz Nowości Wydawnicze,
str. 215). W łonie Towarzystwa Naukowego utworzona została przed
kilku laty międzywydziałowa "Komisja Kopernikańska", na której czele
stanęła prof. dr Wiłhelmina Iwanowska, znany astronom twórca
i dyrektor toruńsldego Obserwatorium Astronomicznego. Komisja Kopernikańska TNT jest koordynatorem naukowych treści rocznicowych
przygotowań w Toruniu. Na jej forum omawiana była i budowa Uniwersytetu i koncepcja Muzeum Kopernikowskiego i "Ludowe" Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium. Z inicjatywy tej komisji Towarzystwo Naukowe podjęło wydanie tzw. "Biblioteczki Kopernikań
skiej". Niedawno wyszła właśnie pozycja nr l tej biblioteczki, książka
prof. dr Karola Górskiego pt. "Dom i środowisko Mikołaja Kopernika".
Książeczka prof. Górskiego otwiera cykl złożony z około 20 pozycji
pomyślanych tak, aby możliwie najpełniej przedstawić życ·ie i wieloraką
działalność Kopernika, epokę w której żył oraz współczesny stan umiłowanej przez niego nauki. Pozycje te ukazywać się będą sukcesywnie w latach 1969-1972. Wśród nich znajdą się między innymi nastę
pujące "czysto astronomiczne" książeczki: Jerzego Dobrzyckiego "Astronomia przedkopernikańska", Stanisława Gąski "Aparat matematyczny
Kopernika, a współczesna pracownia rachunkowa astronoma", Cecylii
Iwaniszewskiej "Mikołaja Kopernika De Revolutionibus", Wiłhelminy
Iwanowskiej "Współczesna astronomia", Antoniego . Stawikowskiego
"Swiat Kopernika, a współczesne poglądy kosmologiczne" i Andrzeja
Woszczyka "Narzędzia obserwacyjne Kopernika, a współczesne teleslropy". A z bardziej ogólnych np.: Mariana Biskupa "Udział Kopernika
w życiu politycznym Prus Królewskich", Bronisława Nadolskiego "Kopernik w literaturze polskiej".
Muzeum Okręgowe w Toruniu od szeregu lat po prostu żyje problematyką kopernikańską. Jego oddziałem jest Dom Kopernika, a perspektywą Muzeum Epoki Kopernika. Przed kilku laty Muzeum to podjęło wydawanie "Rocznika Muzeum". Ostatnio wyszedł właśnie tom 3
tegoż Rocznika, poświęcony w całości dokumentom i sprawom nawiązu
jącym do problematyki kopernikańskiej.
W dostojnych murach Ratusza Staromiejskiego w Toruniu - siedzibie Muzeum Okręgowego - z okazji 496 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbyła się tegoroczna Wieczornica Kopernikańska, tak
jak poprzednie zorganizowana wspólnie przez Muzeum Okręgowe i Toruński Oddział PTMA. Referaty wygłosili: doc. dr Jerzy Dobrzycki "Mniejsze pisma astronomiczne Kopernika" i doc. dr Józef Smak "Budowa i ekspansja wszechświata". Podczas tej akademii nastąpiła
uroczysta inauguracja harcerskiej akcji "Kopernikanie", a na zakończe
nie Capella Bydgostiensis dała koncert muzyki dawnej złożony z utworów Haydna, Brittena, Monteverdiego i Gorczyckiego. Wyrazem rangi
tej wieczornicy była obecność na niej Sekretarza KW PZPR z Bydgoszczy i toruńskich władz partyjnych i miejskich. Zarząd Główny PTMA
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reprezentowany był przez dr Wiesława Wiśniewskiego. Obecnych było
około 300 osób.
Tradycyjnie odbyła się też z tej samej okazji Akademia Kopernikowska w toruńsk.im Liceum im. M. Kopernika oraz doroczne Walne
Zebranie Towarzystwa Naukowego Toruńskiego.
ANDRZEJ WOSZCZYK

OBSERWACJE
Radiowe obserwacje zacmienia
w Obserwatorium Toruńskim

Słońca

z dnia 22

września

1968 r.

Warunki atmosferyczne panujące w Polsce dnia 22 września 1968 r.
· bardzo utrudniły lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie optycznych obserwacji zaćmienia Słońca. Na szczęście istnieje drugi obszar przepuszczalności fal elektromagnetycznych w naszej atmosferze o przezroczystości niezależnej od pogody obszar fal radiowych. Dzięki temu
stało się możliwe uchwycenie przebiegu zaćmienia poprzez obserwacje
radioastronomiczne.
W radiowych obserwacjach Toruńskich uwaga skupiona jest głów
nie na ciągłych pomiarach promieniowania radiowego Słońca i dlatego
zaćmienie zostało zarejestrowane jako "produkt uboczny". Używany
interferometryczny system odbiorczy, nastrojony na odbiór promieniowania o długości fali 2.37 m, jest dobrym systemem do badania aktywności słonecznej, niestety śledzenie przebiegu zaćmienia obarczone jest
znacznym błędem wynikającym z niewielkiej ilości punktów tworzących
przebieg zjawiska. Niemniej z uwagi na niezwykłość tego rodzaju zjawisk przytoczę tu otrzymane wyniki.
Na rysunku przedstawiona jest zmiana względnego natężenia promieniowania radiowego Słońca podczas zaćmienia (I 0 jest natężeniem
promieniowania Słońca niezaćmio
nego). Moment maksymalnej fazy
10
zaćmienia radiowego I/lo = 63°/o nastąpił o 101155m TU, co odpowiada
8 minutowemu opóźnieniu w porównaniu z maksimum optycznym zaćmienia. Z kształtu krzywej zaćmie
nia jak również chwilowych wiel05
kości zaćmienia (I/1 0 ) można oszacować kształt Słońca i jego rozmiary
).=237m
kątowe na fali o długości 2.37 m.
Zakładając
stałą
jasność
powierzchniową oraz kolisty kształt
!2.
g'
UT
dysku Słońca radiowego - dla maksymalnej fazy otrzymamy jego promień R - 1.50 Ropi · Asymetria przebiegu zaćmienia, jak również wspomniane 8 minutowe opóżnienie fazy maksymalnej wskazują na niewielkie
spłaszczenie Słońca radiowego wzdłuż równika. Toruńskie obserwacje
zaćmienia dokonane na tej samej długości fali (2.37 m) w dniu 15 lutego 1961 roku dały promień R = 1.45 Ropt, biorąc zaś pod uwagę stan
aktywności Słońca o·t rzymany obecnie wynik R = 1.50 Ropt należy uznać
za realny.

...
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"młodego, rosnącego" Księżyca

z Kamiennej Góry

Wiemy dobrze, że bezpośrednio po każdym nowiu Księżyc może być
widoczny nad zachodnim horyzontem na lewo od Słońca, tuż po jego
zachodzie, w postaci cienkiego siel'pa obróconego wypukłością ku Słoń
cu. Jest to tzw. "młody, rosnący" Księżyc.
W sprzyjających okolicznościach Księżyc może być zauważony już
mniej więcej w dobę po nowiu (por. Urania nr 9, wrzesień 1966 r.,
s. 256, dr inż. A. Marks). Obserwowanie jednak "młodego, rosnącego"
Księżyca w dobę po nowiu jest moim zdaniem - zjawiskiem niezmiernie rzadkim.
W maroo b. roku - jak zwykle, nieprzerwanie od 1959 roku wykonując mój osobisty "miłośniczy" program obserwacyjny, dozorowałem niebo gwiaździste z Kamiennej Góry w Gdyni. Miejsce obserwacji: Ą = -1h4mns,1, <p= 54°31'03", h = 49, m n.p.m. Zwykle przed
każdą programową obserwacją "patroluję" niebo gwiaździste lornetką
polową pryzmatyczną PZO LllX40. Otóż w dniu 18 marca o 18h44111
(bezpośrednio po nowiu marcowym) wyraźnie dostrzegłem, i to nawet
okiem nieuzbrojonym, przy niezwykle czystym niebie, bez górnej (podniesionej) mgły, panującej tu zwykle i pochodzącej z nad Małego Morza (tj. Zatoki Gdańskiej i Puckiej), chylący się zwolna ku zachodowi,
bardzo subtelny i niezwykle cienki sierp "młodego, rosnącego" Księżyca
w wieku zaledwie Od,8 według danych o Księżycu w Roczniku Astronomicznym na r. 1969, str. 11.
STANISŁAW KRZYWOBŁOCKI

Obserwacje zakrycia gwiazdy 136 Tauri przez

Księżyc

W nocy z 18 na 19 sierpnia 1968 r. obserwowałem zakrycie gwiazdy
4,54 wielkości gwiazdowej 136 Tauri (Byka) przez Księżyc w ostatniej
kwadrze. Efemerydę zjawiska zaczerpnąłem z Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego, według którego koniec zakrycia
(wyjście gwiazdy zza ciemnego brzegu tarczy Księżyca) miało nastąpić
około 23h,8 czasu uniwersalnego.
Obserwowałem koniec zjawiska. Gwiazda ukazała się w chwili
T = 23h51m02s,6 TU.
Obserwację wykonałem za pomocą refraktora Zeissa o średnicy
80 mm przy powiększeniu 65-krotnym, a jako zegara użyłem stoper
typu C-1-2a (produkcji radzieckiej, dwuwskazówkowy), którego poprawkę ustaliłem za pomocą sygnału czasu nadawanego przez Polskie
Radio z Centralnego Urzędu Jakości i Miar w Warszawie.
Współrzędne miejsca obserwacji wynoszą:
<p= +54°25' i Ą = -18°35'
Ciekawe, że gwiazda nie ukazała się nagle, lecz zwiększała stopniowo swój blask w ciągu około 0,2 do 0,3 sekundy. Przy prędkości ruchu
Księżyca ok. 0",53 na sekundę i średnicy pozornej gwiazdy rzędu kilku
tysięcznych sekundy łuku, czas potrzebny na całkowite ukazanie się
gwiazdy nie powinien przekroczyć 0,02 sekundy, co praktycznie oznacza, że gwiazda ukazuje się nagle. Z moich obserwacji wynikałoby, że
średnica pozorna gwiazdy wynosi co najmniej 0",1, co nie wydaje się
PraJWdopodobne.
Na marginesie niniejszej notatki dodam, że tej samej nocy udało mi
się na nie oświetlonej przez Słońce części tarczy Księżyca dostrzec
Mare Crisium.
WOJCIECH SĘDZIELOWSKI
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Czy Plutona

mogą obserwować
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amatorzy?

astronomii panuje pogląd, że Plutona nie mogą
amaltorzy, a to z powodu jego małej jasności (ok. 15ID).
Faktem jest, że do wizualnych obserwacji obiektów tej jasności potDzebny jest instrument o średnicy ·o biektywu czy zwierciadła co najmniej 40 cm. W kraju nie mamy ani jednego teleskopu o takiej śred
nicy, który byłby dostępny dla miłośników astronomii*).
Przy obserwacjach wizualnych wyłania się dodatkowy problem identyfikacji plaąety, a to dlatego, że brak map nieba sięgających do
gwiazd 15m.
Zupełnie imna sytuacja występuje przy obserwacjach fotograficl'lnych.
Wystarczy ws;pomnieć, że Clyde Tombaugh odkrył Plutona w 1930 roku
przy pomocy 35 cm kamery, później odnaleziono zdjęcia planety na
kliszach uzyskanych astrografem o średnicy 13 cm oraz na zdjęciach
z 1927 roku w Obserwatorium Yerkesa przez obiektyw 8 cm (!).
Na zdjęciach można rozpoznać planetę po jej ruchu wśród gwiazd.
Pluton w ciągu doby przesuwa się na niebie o około 1',5. Przybliżona
efemeryda Plutona jest podawana w każdym numerze Uranii.
Z powodu znacznego nachylenia płaszczyzny orbity Plutona do pła
szczyzny ekliptyki (i= 17°08') w swojej drodze odchodzi on daleko od
gwiazdozbiorów zodiaku. Aktualnie znajduje się on w pobliżu punktu
wspólnego trzem gwiazdozbiorom: Lwa, Panny i Warkocza Bereniki,
z dala od ekliptyki. Następnie przejdzie on przez gwiazdozbiór CrB
i w początku 1970 roku wejdzie w znak Panny. Jeszcze deklinacja
Plutona wzrasta, lecz w latach siedemdziesiątych zacznie maleć i w 1980
roku, Pluton wkroczy do gwiazdozbioru Woźnicy. Planeta przejdzie
przez peryhelium w 1989 r. i wówczas przekroczy równik niebieski
przechodząc na niebo południowe. Orbita Plutona jest bardzo spłaszczo
na, gdyż e = 0,252, czyli odległość planety od Słońca waha się w granicach od 49,7 do 29,7 j.a., czyli przecina orbitę Neptuna, którego odległość zmienia się od 30,3 do 29,9 j.a.
Jak już wspomniano wyżej, Pluton przejdzie przez peryhelium w r.
1989, a od 1979 r. do 1998 r. najdalszą planetą będzie nie Pluton, lecz
Neptun.
Według znanego wzoru m = 5 log d+5 log r -1,02, gdzie d jest odległością planety od Słońca, r jest odległo•ścią od Ziemi, możemy obliczyć jasność Plu.tona w różnych punktach orbity. W peryhelium jasność Plutona wynosi 13m,6, a w apheUum m = 15m,9, to znaczy, że
jasność w punkcie przysłonec2lnym jest aż o 2m,3 większa niż w przeciwległym punkcie odsłonecznym orbity. Z tego wynika, że w momencie gdy Pluton ma jasność maksymalną, do obserwacji wizualnych
potrzebny jest instrument o średnicy 25 cm, a przy jasności minimalnej - o średnicy 50 cm.
Fotograficznie możma uzy~kać obraz Plutona kamerą o średnicy
obiektywu 3 cm po 3-godzinnej ekspozycji, z obiektywem 15 cm po 20 minutach ekspozycji, a przy użyciu obiektywu o średnicy 30 cmpo upływie l minuty. Podane czasy są oczywiście przybliżone i zależą
od rodzaju materiału fotograficznego i jakości optyki użytego obiekMiędzy miłośnikami

obserwować

tywu.
*)

Prace nad

PTMA. (Red.)

budową

teleskopu 50 cm

są

w toku w Oddziale Warszawskim
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Najlepsze warunki do zdjęć mamy oczywiście w czasie opozycji planety. Zdjęcia nie są trudne, konieczne jest jednakże prowadzenie zegarowe, które wcale nie jest trudno wykonać w warunkach amatorskich.
Wg Rise hvezd nr 9, r. 1968.
JANUSZ

SAMOJŁO

NOWOSCI WYDAWNICZE
Karol Górski- Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika. Towarzystwo Naukowe Toruńskie, Prace popularnonaukowe nr 8, Biblioteczka Kopernikańska nr l. Toruń 1968, str. 56, cena 6 zł.
Prof. Karol Górski to historyk dziejów powszechnych, kierownik
Katedry historii powszechnej, starożytnej i średniowiecznej Uniwersytetu Toruńskiego, wytrawny znawca dziejów Pomorza i państwa Krzyżackiego. W swych badaniach niejednokrotnie już sięgał do tematyki
kopernikańskiej. To właśnie on rozstrzygnął stary niemiecko-polski
spór na temat domu Kopernika. I w swej nowo wydanej książeczce na
nowo dokumentuje fakty dotyczące rodziny Kopernika i domu, w którym się wielki Astronom urodził. RoZJprawia się przy okazji z wieloma
twierdzeniami historiografii niemieckiej. W sposób niezwykle interesujący i syntetyczny z pozornie drobnych faktów buduje prof. Górski
konsekwentny i przejrzysty obraz miasta i środowiska, w którym wychował się Kopernik. W kolejnych rozdziałach przedstawia autor rodziców Astr,onoma (podając m. in. tablicę genealogiczną rodów, z których on pochodzi), dom rodzinny, wnętrze tego domu, drugi dom Koperników w Rynku Staromiejskim w Toruniu, miasto i szkołę, do
której uczęszczał oraz wpływ środowiska na powstanie nauki Kopernika. Całości dopełniają obszerne uwagi bibliograficzne.
Wiele miejsca w ostatnim rozdziale poświęca prof. K. Górski wujowi Kopernika, światłemu i zręcznemu politykowi, doradcy trzech
królów polskich, biskupowi warmińskiemu Łukaszowi Watzenrode. On
to "chciał przesiedlić Krzyżaków na pogranicze tureckie i przyłączyć
resztę Prus Krzyżackich do Polski". On zapewnił Kopernikowi warunki materialne, które umożliwiły długie studia za granicą, a później spokojny byt. On też i środowisko społeczne, do którego należał Kopernik
dało mu przykłady męstwa i wytrwałości oraz wpoiło przywiązanie
do Polski, wierność wobec niej i króla. Toteż "Kopernik szedł stale
po drodze wierności Polsce i nie ma żadnego, najmniejszego cienia,
który by padł na jego postawę". "Atmosfera tolerancji czasów zygmuntowskich patronowała śmiałości Kopernika" i "w spokojnej Polsce tych czasów dojrzeć mogła jego myśl i wydać owoc najwspanialszy".
Jerzy Remer (redaktor) - Rocznik Muzeum w Toruniu, tom 3. Muzeum w Toruniu, Toruń 1968, str. 203, cena 40 zł.
Rocznik wydany pod redakcją prof. Jerzego Remera - dyrektora
Muzeum w Toruniu, jest w całości poświęcony dokumentom, aktom,
pracom, zagadnieniom i sprawom, które należą do problematyki kopernikańskiej.

Rocznik otwierają obszerne streszczenia odczytów wygłoszonych na
organizowanych wspólnie przez Muzeum i PTMA wieczornicach kopernikańskich w 1967 i 1968 r. przez prof. dr Bogdana Suchodolskiego
i prof. dr Waldemara Voise. Pierwszy nosi tytuł "Znaczenie Kopernika w rozwoju nauk o przyrodzie i człowieku", a drugi "Mikołaj Ko-
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pernik - historia jednego odkrycia". Dalej znajdujemy między innymi: omówienie koncepcji realizacji Muzeum Epoki Kopernika w Toruniu (prof. J. Reme•r i J. Mazurkiewiczówna), historię toruńskiego
popiersia Kopernika (H. Załęska), architektoniczno-urbanistyczny obraz
dzielnicy staromiejskiej Torunia w okresie dzieciństwa Kopernika
(B. Rymaszewski) omówienie historii, stanu aktualnego oraz programu prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych fromborskiego wzgórza
katedralnego (tzw. Warowni Fromborskiej) mających na celu przywrócenie im pełnej świetności i uczynienie zeń Narodowego Muzeum poświęconego parnięcli Kopernika (L. Czubiel). Turystyczny szlak kopernikański oraz jego "pomocnicze" trasy są przedstawione przez A. Kornaka. ATujakowiSki omawia Copernicana w zbiorach bibliotecznych
książnicy Miejskiej w Toruniu, a S. Brzostowski i S. Orysiak dają
wykaz koperl)ikianów w zbiorach muzeów polskich. Tomu dopełnia obszerna Kronika, w której J. Mazurkiewicz daje przegląd kopernikań
skich inicjatyw l akcji podejmowanych przez Muzeum Okręgowe w Toru,niu i gdzie przytoczone są fragmenty przemówień, uchwał, protokołów i dyskusji odbywających się lub podjętych w Ratuszu Toruńskim
podczas: Kopernikańskiej Sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej i Woj.
Kom. FJN, Miejskiej Rady Narodowej i Miejskiego Kom. FJN, Sesji
Sekcji Muzealnictwa i Ochrony Dóbr Kultury i Sztuki Ministerstwa
Kultury i Sztuki oraz Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu SD.
Autorka Kroniki nie zapomniała o współudziale PTMA w organizacji dorocznych Wieczornic Koper,nikańskich, choć prelegenci przedstawiający aktualny stan niektórych dziedzin umiłowanej przez Kopernika nauki, zostali w pewnym stop111iu zdyskrymłnowani. Podczas gdy
współprelegenci odpowiednich wieczornic zostali uhonorowani przez
zamieszczenie obszernych streszczeń z ich referatów i przez zamieszczenie ich zdjęć podczas wygłaszania referatu, wybitni astronomowie prof.
dr W. Iwanowska i .prof. dr W. Zonn zostali odnotowani tylko skromną
wzmianką o ich występie. Poza tym zapomniała Autorka, że Muzeum
Okręgowe w Toruniu służy też Mikołajowi Kopernikowi udostępniając
swą salę kinową na comies1ięczne spotkani•a licznej grupy toruń,skich
milośników astronomii, którzy za.poznają się w tych uroczych murach
z postacią Wielkiego Toi"uńczyka i aktualnym stanem jego nauki.
Mimo wspomntanych wyżej, bolesnych dla nas przeoczeń, Rocznik
Muzeum w Toruniu (tom 3) jest niezwy,kle cenną pozycją, której ci,
którzy interesują się Mikołajem Kopernikiem i przygotowaniami 500
rocznicy jego urodzin nie powinni przeoczyć. Wydany na dobrym papierze, bardzo bogato ilustrowany, zachęca do czy,t ania przyjemną szatą
graficzną i kolorowym portretem ASitronoma na okładce.
ANDRZEJ WOSZCZYK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
G. Sitarski
Sierpień 1969 r.
Rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczy iPięknym blaskiem
W e n u s, świecąc jak gwiazda -3.5 wielkości. Wenus oddala się od
Ziemi i średnica kątowa jej tarczy maleje w ciągu miesiąca od 15"
do 13".
Wieczorem możemy jeszcze odszukać J o w i s z a, który świeci nad
zachodnim horyzontem jak gwiazda około -1.3 wielkości, ale widoczny jest tylko w pierwszych dniach miesiąca, bo dąży do złączenia ze
Słońcem. Wieczorem też nisko nad południowym horyzontem możemy
Opracował
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obserwować M a r s a. Mars oddala się teraz od Ziemi i blask jego słab
nie w ciągu miesiąca od -0.9 do -0.4 wielkości gwiazdowej, a śred
nica kątowa tarczy maleje od 15" do 12". Na niebie Mars przebywa
w pobliżu Antaresa, czerwonej gwiazdy pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona. Czerwona barwa Marsa może nastręczać pewne
trudności w identyfikacji gwiazdy i planety, a więc pamiętajmy: Mars
świeci wyżej i jaśniej, a w lunecie dostrzeżemy tarczkę planety, podczas gdy gwiazda nawet w silnych instrumentach pozostaje ostrym
punktem.
Prawie całą noc widoczny jest S a t urn jako żółtawa gwiazda na
granicy gwiazdozbiorów Wieloryba i Barana (około +0,5 wielkości
gwiazdowej); średnica jego tarczy wynosi około 17". Fazostałe planety
przebywają zbyt blisko Słońca na niebie i są niewidoczne.
W pierwszej połowie sierpnia możemy obserwować meteory z roju
Perseidów, którego radiant leży w gwiazdozbiorze Perseusza, a maksimum aktywności przypada w nocy z 11 na 12 sierpnia; bliższe szczegóły podajemy pod tą datą. Warunki obserwacji tego roju są w tym
roku korzystne.
Posiadacze większych lunet mogą próbować odnaleźć okresową kometę Hondy-Mrkosa-Pajdusakovej, widoczną jako obiekt około 10 wielkości gwiazdowej. Kometa ta została odkryta w 1948 r. i była także
obserwowana w 1954 r. i 1964 r. Obiega Słońce po elipsie z okresem
około 5 lat. Mimośród orbity jest dość duży (0.81), tak że kometa w perihelium zbliża się do Słońca na odległość około 0,56 j.a. (84 mln km),
a potem odbiega od niego dalej niż na 5 j.a. Flaszczyzna orbity komety
tworzy z płaszczyzną ekliptyki kąt około 13°. W tym roku kometa znajdzie się w wyjątkowo korzystnych warunkach obserwacyjnych, bowiem
w połowie sierpnia zbliży się do Ziemi na odległość około 45 mln km.
Jednak największą jasność komety przewiduje się w połowie września,
ponieważ moment przejścia przez perihelium przypada 23 września,
a jasność komety wzrasta w miarę zbliżania się jej do Słońca i silniej
zależy od odległości od Słońca niż od Ziemi. W sierpniu kometa przesuwa się dość szybko wśród gwiazd przemierzając gwiazdozbiory Kasjopei, Żyrafy i Rysia. Widoczna będzie w lunecie jako mglista plamka, trudno jednak przewidzieć, czy w centrum tej plamki dostrzeżemy
jaśniejsze jądro (na przykład w 1948 r. żadnego jaśniejszego zagęszcze
nia nie dostrzeżono, a w 1954 r. jądro było widoczne).
4d24h Saturn w złączeniu z Księżycem w odległości 7°.
6ll17h Niewidoczne złączenie Merkurego z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Lwa (w odległości 0°.9).
8lł3h Neptun nieruchomy w rektascensji.
9<11511 Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 7°.
10d13h14m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1551 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
ll/l2ll Maksimum aktywności meteorów z roju Perseidów. Radiant
tego roju leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzędne: rekt.
3h4Jn, dekl. +58°. Warunki obserwacji są w tym roku korzystne; możemy oczekiwać do 60 meteorów w ciągu godziny.
12d2h Mars w złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Skorpiona, w odległości około l 0 .3 na północ od gwiazdy.
15<13!1 Bliskie, lecz niewidoczne złączenie Merkurego z Księżycem.
Zakrycie Merkurego przez tarczę Księżyca widoczne będzie w północ
no-wschodniej Azji i na Oceanie Spokojnym.
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16d Niew,i doczne złączenie Księżyca z dwiema planetami: o 17h
z Uranem (w odl. 2°) i o 24h z Jowiszem (w odl. 3°}.
18<18h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca widoczne będzie na Oceanie Indyjskim i na Antarktydzie.
20cl21h Niewidoczne złączenie Neptuna z Księżycem (w odl. 7°}.
21/22d O 17h bliskie złą,c.zenie K,siężyca z Antaresem; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne b~dzie w Fałudniowej Ameryce
i w południowo-zachodniej części Australii. Wieczorem nad południo
wym horyzontem obserwujemy Księżyc po pierwszej kwadrze w konfiguracji z Antaresem i Marsem; o 1h Mars znajdzie w złączeniu
z Księżycem w odległości 2° na północ od niego. Tej nocy też o 211 Saturn nieruchomy w rektascensji (zmienia kierunek swego pozornego
ruchu wśród gwiazd).
23cl8h50m S~ońce wstępuje w znak Panny; jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 150°.
24d3h Wenus w złączeniu z Polluksem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdoz-biorze Bliźniąt, w odległośd 7°. Kastora i Polluksa, parę
jasnych gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt, odnajdziemy na północ od
Wenus jasno błyszczącej nad wschodnim horyzontem.
27cl Półcieniowe zaćmienie K1 siężyca, niewidoczne w Polsce; zaćmie
nie widoczne będzie na Oceanie Spokojnym, w Australii i na Antarktydzie.
30d14h Niewidoczne złączene Merkurego z Uranem w odległości 3°.
Min~ma
Algola (beta Perseusza): sierpień 3d20h25nJ , 6d17h10m,
18d4h25ID, 21d1h20m, 23d22h5m, 26d18h55m.
Wrzesień

1969 r.

Nad wschodnim horyzorutem nadal pięknie świeci W e n u s jako
Gwiazda Poranna około -3.4 wielkości. Wenus ciągle jeszcze odda1la
się od Ziemi, ale kątowa średnica jej tarczy maleje w ciągu miesiąca
nieznacznie, od 13" do 12". M er kury w pierwszych dniach miesiąca
znajdzie się wprawdzie w największym wschodnim odchyleniu od Słoń
ca, ale jest właśnie na takiej części swej okołosłonecznej orbity, że
zachodzi prawde razem ze Słońcem i jest niewidoczny.
Wieczorem nisko nad południowo-zachodnim horyzontem możemy
jeszcze odszukać M a r s a, który stale oddala się od Ziemi, w związku
z czym jasność jego mierzona w wielkościach gwiazdowych spada
w ciągu miesiąca od -0.4 do zera, a kątowa średnica jego tarczy maleje od 12" do 9".5. Mars i Antares tworzą pa,rę blisk.ich siebie czerwonych gwia1zd w gwiazdozbiorze Skorpiona, przy czym Mars jest jaś
niejszy, a w lunecie dostrzeżemy jego tarczę.
Przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Wieloryba i Barana widoczny jest S a t u r n. Zdąża on do przeciwstawienia względem Słoń
ca i jasność jego wzrasta w ciągu miesią·ca od +0.4 do + 0.2 wielkości
gwiazdowej; kątowa średnica tarczy Saturna wynosi nieco więcej niż
17". Pozostałe planety są niewidoczne.
Kometa ok.resowa Hondy-Mrkosa-Pajdusakovej przechodzi we wrześniu przez perihelium, ale kometa już oddala się od Ziemi i jej ruch
na niebie względem gwiazd jest coraz powolniejszy. Widoczna jest początkowo ,po północy, a rpotem już tylko nad ranem na granicy gwiazdo?Jb1or'ów Raka i Lwa.
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W tym miesiącu zdarzą się też dwa zaćmienia: olbrą.czkowe zaćmie
nie Słońca 11 września (u nas niewidoczne) i półcieniowe zaćmienie
Księżyca 25 września widoczne także w Polsce (szczegóły podajemy
w tekście Kalendarzyka pod odpowiednią datą).
1d8h Saturn w niewddocznym · złączeniu z Księżycem w odległości 7°.
3d5h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca
w odległości 27° od niego.
6cl19h14n• Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 15512 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
7ll17h Merkury w niewidocznym złączeniu z Jowiszem w odległo
ści

5°.
8tl20h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 3°.

Ud Obrączkowe z a ćmi
ćmienie widoczne będzie na

e n i e Słoń c a niewidoczne w Polsce. ZaOceanie Spokojnym, w obydwu Amerykach,
na Kamczatce i w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego.
13d Ks[ężyc znajdzie się w niewidocznych złączeniach aż z trzema
planetami: o 2h z Uranem, o 17h z Jowiszem, o 20b. z Merkurym.
14d14h Bliskie lecz niewidoczne złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem
Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będZJie w Fałudniowej
AIIDeryce i na Antarktydzie.
16d9h Merkury nieruchomy w rekitascensji.
17d O 3h Księżyc w niew·i docznym złączeniu z Neptunem. O 23h bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie Antaresa przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Fałudniowej Ameryce i na Fałud
niowym Atlantyku.
18d2h Pluton w złączeniu ze Słońcem.
19d O 8h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem. O 21lt niewidoczne złączenie Menkurego z Jowiszem.
22d14h Złączenie Wenus z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gw.i azdozbiorze Lwa. Rankiem nad wschodnim horyzontem bez trudu
odnajdziemy jasno błyszczącą Wenus; Regulus znajdzie się na połud
nie od Wenus w odległości równej prawie średnicy tarczy Księżyca.
23cl6h7n• Słońce wstępuje w znak Wagi; jego długość ekliptyczna
W)"nosi 180°, na półkuH północnej mamy początek jesieni astronomicznej. Tego też dnia o 8h kometa Hondy-Mrkosa-Pajdusakovej przechodzi
przez perihelium w odległości około 83.5 miliona kilometrów od Słońca.
25d PółC'ieniowe z a ć m i e n i e K s i ę ż y c a widoczne w Europie,
w Azji, na Oceanie Indyjskim i w Afryce. Podajemy dokładne momenty poszczególnych faz zjawiska:
wejście

Księżyca

największa

w

półcień

z

półcienia

h
m
19 5.0,
21 9.7,
23 14.3.

faza

wyjście Księży.ca

27·d18h Złączenie Urana ze Słońcem.
28cl16h Niewidoczne złączenie Saturna z Księżycem.
29d 1111 Dolne ·złączenie Merkurego ze Słońcem.
Minima Algola (beta Perseusza): wrzesień 7d6h5m,
12d23h40m, 15d20h30m, 18cl17h20m, 27<17h50m, 30cl4h35m.

Momenty wszy,s tkich zjawisk podane
skim.

są

w czasie

.10d2h55m,

środkowo-europej
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Odległości

bliskich planet

D at a

1969
VII 30
VIII 9
19
29
IX 8
18
28
X 8

l od
j.

13 h

Słoń:

M ar s

e In

a. mln km

0.725
0.724
0.723
0.721
0.720
0.719
0.719
0.718

Dane dla obserwatorów
(na

7-8/1969

:: Ziemi
j.

108.5
108.3
108.1
107.9
107.7
107.6
107.5
107.5

a. mlnkm

1.033
1.105
1.173
1.239
1.300
1.357
1.411
1.459

154.5
165.3
175.5
185.3
194.5
203.1
211.0
218.3

l

Słońca
j.

a. mln km

1.428
1.418
1.409
1.401
1.395
1.389
1.385
1.383

213.6
212.2
210.8
209.7
208.7
207.9
207.3
206.9

od Ziemi
j.

a. mlnk m

0.634
0.685
0.738
0.793
0.850
0.907
0.965
1.025

94.9
102.5
110.5
118.7
127.1
135.7
144.4
153.3

Słońca

czasu środk.-europ.)

Data
1969

Data
1969

p
o

o

o

VIII 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

+ 10.97
+11.76
+12.53
+13.29
+14.03
+14.76
+15.46
+16.15
+ 16.82
+17.47
+18.10
+18.71
+19.30
+19.87
+20.42
+20.94

+5.84
+5.98
+6.11
+6.24
+6.36
+6.48
+6.58
+6.68
+6.77
+6.85
+6.93
+7.00
+7.06
+7.11
+7.15
+7.19

119.15
92.70
66.26
39.81
13.37
346.93
320-49
294.06
267.62
241.19
214.76
188.33
161.91
135.48
109.06
82.64

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

p
o

o

o

+21.20
+21.70
+22.16
+22.61
+23.04
+23.44
+23.82
+24.16
+24.5q
+24.80
+25.08
+25.32
+25.54
+25.74
+25.91
+26.06

+7.20
+7.22
+7.24
+7.25
+7.25
+7.24
+7.22
+7.20
+7.16
+7.12
+7.06
+7.00
+6.94
+6.86
+6.78
+ 6.68

69.42
43.01
16.60
350.18
323.77
297.36
270.96
244.55
218.15
191.75
165.35
138.95
112.55
86.16
59.77
33.38

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy;
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość l długość środka tarczy.

wierzchołka

Kometa Hondy-Mrkosa-Pajdusakowej (str. 221)
będzie w lunecie w postaci mglistej plamki, być może z nieco
jaśniejszym zgęszczeniem w centrum. Przesuwa się dość szybko po niebie (zwła
szcza w sierpniu) i już w ciągu kilku godzin dostrzeżemy zmianę położenia komety wśród otaczających ją gwiazd. Efemeryda podana jest na epokę równo-

Kometa widoczna

nocy 1950.0.
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Widoczny wieczorem nisko nad
horyzontem jako czerwona
gwiazda około -0.4 wielk.
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Nie wido czny
Niewidoczny.
Kometa HONDY-MRKOSA-PA.JDUSAKOVE.J

Ylll 12
17
22
27
IX l
6
11
16
21
26

l

l

3 25.0
6 10.9
7 34.7
8 15.9
S 40.8
8 58.8
9 14.4
9 29.3
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-!-65 l 7
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-!- 1406
-1-1014
+ 648

5 39
8 05
9 09
9 32
9 35
9 33
9 29
9 24
920
917
914

Około 10 wielkości gwiazdowej.
W sierpniu widoczna całą noc,
wędruje przez gwiazdozbiory Kasjopei, żyrafy i Rysia. We wrześni u widoczna nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa.
W polowie sierpnia znajdzie się
naj bliżej Ziemi w odległości ok0lo 45 mln km.
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PTMA

Białystok,

Marchlewskiego 2/1 - III Lic. Ogóln. (Mgr T. Markiewitz).
Chorzów, Planetarium i Obserwatorium, skr. poczt. 10, te!. ~01-49.
Częstochowa, Głogiera 17/12 (S. Werner), teJ. 457-48.
Dąbrowa Górnicza, Okrzei 15, sekr.: czw. 19-20 (Z. Piaskowska).
Frombork, pow. Braniewo, Stacja Astronomiczna .,Wieża Wodna"- pokazy nieba
(Mgr Wł. Michalunio).
Gdański w Gdyni, Kamienna Góra, Mickiewicza 5/4 (Inż. E. Maciejewski).
Gliwice, Wybrzeże Armii Czerwonej 4. (Inż. Wł. Gisman). Sekr.: czw. 17-19.
Jelenia Góra-Cieplice, 1 Maja 126. (Mgr A. Neumann).
Katowice, Szopena 8/3. (C. Janiszewski).
Kraków, Solskiego 30/8 - Klub "Kosmos" i sekr.: p on. i pt. 18-21.
Krosno n/Wislokiem, Nowotki l, I p. (J. Winiarski).
Lublin, Nowotki 8, pok. 18, Koło Nauk. Stud. Fiz. UMCS. (Mgr St. Hałas).
Łódź, Traugutta 18, p. 412 Łódzki Dom Kultury. Sekr.: p on. 18-20.
Nowy Sącz, Jagiellońska 50a. (St. Mikulski).
Olsztyn, Dąbrowszczaków 17/6. (Z. Grzesiak).
Opole, Strzelc;ów Bytomskich 8. Woj. Dom Kultury. (Inż. E. Pospiszyl).
Ostrowiec Swiętokrzyski, A. Mickiewicza 12, m. 38. (J. Utanowicz).
Oświęcim, Jagiełły 12. (St. Jasieniak).
Poznań, Stary Rynek 9/10. Sekr.: wt., czw. 17-19.
Radom, Zeromskiego 75, p. 224. (Inż. P. Janicki).
Szczecin, H. Pobożnego z, Lic. Ogóln. nr 2. (H. Gurgu!).
Szczecinek, skrytka poczt. nr 30, teJ. 25-86. (A. Giedrys).
Toruń, Kopernika 42, te!. 28-46. Sekr.: pon., śr. 18-20 . .,Wieczory astronomiczne"pon. godz. 18.
warszawa, AL Ujazdowskie 4. Sekr.: pon., śr., pt. 18-21, teJ. 29-04-11. "Wieczory
astronomiczne" - pt. godz. 19.30.
Wrocław, Piotra Skargi 18a. Wzgórze Partyzantów, teJ. 347-32. Sekr.: pon., śr.,
pt. 18-19.
Przewodn. Rady Redakcyjnej S. Piotrowski, red. nacz. L. Zajdler, sekr. K. Zioł
kowski, red. techn. B. Korczyński. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4.
Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny, Kraków,
Solskiego 30/8, telefon: 538-92; Nr konta PKO I OM 4-9-5227. Warunld prenume·
raty: roczna - 72 zł, dla członków PTMA w ramach składki 60 zł, l egz. - 6 zł.
Indeks 38151
Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wielepole l N ak!" d 3000 egz. A -69
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CZASOPISMO WYDAWANE Z ZASILKU
POLSKIEJ' AKADEMII NAUK. ZATWIERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OSWIATY DO UZYTKU SZKOL OGOLNQKSZTALCĄCYCH, ZAKLADOW KSZTALCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKOW
(DZ. URZ. MIN. OSW. NR 14 Z 1966 ROKU, W-W A 5. U. 66).

SPIS TRESCI
Mały
krok człowieka i wielki
ludzkości.
Krzysztof Ziołkowski - Między
narodowa Unia Miłośników Astro-

nomii.
Stanisław Grzędzielski

ne satelity
cze (II).

a

korzyści

- Sztuczgospodar-

Bronisław Kuchowicz Jeszcze
raz o kopalnych śladach cząstek
w meteorytach.
Kronika: Apollo 10 w drodze na
Księżyc Lądowiska dla wypraw
księżycowych programu "Apollo" Dwa nowe pulsary - Odległości pulsarów - Identyfikacja radioźródła
z układem zaćmieniowym - Balonowe pułapki meteorów.
Obserwacje: Ilość zaobserwowanych grup plam słonecznych jest
Większa od ilości grup rzeczywiście
Powstających (W. Szymański).
Z
korespondencji:
Kobiety
w Astronomii (J. Witkowski)
Sprostowanie (St. R. Brzostkiewicz).
To i owo.
Kalendarzyk astronomiczny,

To the Readers ot Urania very best wishes trom a friend
and fellow observer ot the beavens
21 May 69
Frank Borman
(Czytelitikom Uranii - najlepsze życzenia od przyjaciela i ko.legi obserwatora niebios - Frank
Borman - 21 maja 69).
Te tak cieple i serdeczne slowa przekazał naszym Czytelnikom, po obejrzeniu kilku ostatnich numerów Uranii, dowódca
statku kosmiczngeo Apollo-8 na
ręce sekretarza Redakcji dr Krzysztofa Zio!kowskiego podczas XII
Kongresu Komitetu Badania Przestrzeni (COSPAR) w maju 1969 roku w Pradze.

..i/'
f

~

,.r
l

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie statku kosmicznego Apollo-lO znajdującego się
110 km nad powierzchnią Księżyca wykonane w dniu 22 maja 1969 roku przez
załogę zespolu wyprawowego LEM. Odległość księżycowego horyzontu wynosi
około 600 km.
Druga strona okładki: Załoga statku kosmicznego Apollo-lO .John Young, Tom
S~atford i Gene Cernan (od lewej) przed kabiną pojazdu w chwilę po jej powroCle z lotu wokół Księżyca w dniu 26 maja 1969 roku.
Czwarta strona okładki: Nieznany dotychczas krater na odwrotnej stronie
Księżyca o stromych zboczach i ogromnych masach na dnie sfotografowany z wySOkości 15 km przez załogę zespołu wyprawowego LEM statku kosmicznego
A:t>ollo-10.
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KROK CZŁOWIEKA
I WIELKI LUDZKOSCI

Dzieje cywilizacji niewiele wyliczają kroków tej miary co pierwszy na Księżycu. Budzące przerażenie i grozę
następstwa przypadkowo zapewne wykrzesanej iskry
człowiek ujarzmił czyniąc je sobie poddanym. Dostrzeże
nie możliwości posługiwania się kołem wydaje się być
bardziej wynikiem świadomej refleksji nad zaobserwowaną naturą niż dziełem przypadku. Konstrukcja heliocentrycznego systemu świata jest rezultatem geniuszu
i odwagi jednego człowieka. Trudne do uszeregowania
według wielkości lub znaczenia odkrycia i wynalazki
wieku XIX i astatnich dziesięcioleci są już najczęściej
wytworem nie jednego umysłu lecz sumą, nie zawsze
niestety pozytywnego, działania ludzi. N atomiast pierwsze kroki mieszkańca planety Ziemia po powierzchni innego ciała niebieskiego są ponad wszelką wątpliwość
dziełem całej ludzkości, zarówno w pr~ekroju czasowym
jak również przestrzennym. Urzeczywistnienie marzeń
fantastów stało się bowiem oczywistą konsekwencją stałego zdobywania, stałej walki ludzkości o nowe, stałego
ujarzmiania przyrody, które jest przecież posłannictwem
człowieka. Jest dziełem nas wszystkich, którzy, niezależ
nie od rasy, przekonań czy przynależności- politycznej,
obdarzyliśmy pełnym zaufaniem naszych reprezentantów w ich pokojowej misji dla naszego dobra. Obok zachwytu i dumy z naukowego i technicznego sukcesu zdobycia Księżyca, winniśmy równie wielki podziw i szacunek dla jego integracyjnych i jednoczących wspólnotę
mieszkańców Ziemi następstw.
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-Warszawa

MIĘDZYNARODOWA

UNIA MIŁOSNIKOW ASTRONOMII

Rys historyczny
W maju 1966 roku, w znanym miłośnikom astronomii chyba
na całym świecie amerykańskim czasopiśmie Sky and Telescope (vol. XXXI, no. 5), ukazała się w formie listu do redakcji sugestia powołania międzynarodowej organizacji zrzeszającej
astronomów-amatorów oraz narodowe towarzystwa miłośników
astronomii na całym świecie. Jej autorami byli Ulf R. J oh a n s s o n (Szwecja) i Patrick M o o r e (Wielka Brytania).
Podkreślając potrzebę współpracy w organizowaniu i prowadze_
niu takich prac jak amatorskie obserwacje Księżyca, planet czy
gwiazd :omiennych, zwrócili oni uwagę także na integracyjne
aspekty kontaktów między miłośnikami astronomii z krajów
o różnych systemach politycznych i odmiennych tradycjach kulturowych. Pytanie kończące ów list, dotyczące opinii czytelników Sky and Telescope o propozycji Johanssona i Moore'a, doczekało się wielu odpowiedzi popierających ich koncepcję zrzeszenia astronomicznego ruchu miłośniczego. A najlepszym dowodem potrzeby organizacji takiego forum wzajemnych kontaktów astronomów-amatorów, jest datująca się od 1919 roku
współpraca astronomów zawodowych na terenie Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej.
Aby zasięgnąć w tej sprawie jeszcze opinii naukowców zainteresowanych popularyzacją astronomii wykorzystano XIII
Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej, który obradował w sierpniu 1967 roku w Pradze (Czechosłowacja). Podczas
zorganizowanej w tym celu wówczas dyskusji, której przewodniczył reprezentant miłośników astronomii gospodarzy prof.
O. O b u r k a - dyrektor Ludowego Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium w Brnie, jednogłośnie poparto propozycję powołania Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii sugerując jednocześnie celowość organizacyjnego powiąza
nia jej z Unią astronomów zawodowych. Przedstawiciel Czechosłowacji J. Trem ko zaproponował wybranie, spośród
uczestników dyskusji w Pradze, tymczasowego komitetu przygotowawczego dla głębszego przeanalizowania całego problemu
i realizacji wniosków. Uzgodniono, że w skład tego komitetu
wejdą przedstawiciele wszystkich państw reprezentowanych na
spotkaniu w Pradze w ilościach: po dwie osoby ze Związku Ra-
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dzieckiego i Stanów Zjednoczonych oraz po jednej z państw
W ten sposób powstał 19-o osobowy Komitet Przygotowawczy Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii zło
żony z przedstawicieli: Austrii, Brazylii, Bułgarii, Czechosłowa
cji, Francji, Holandii, Jugosławii, Kanady, Niemieckiej Republiki Federalnej, Polski, Fałudniowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego.
Przewodniczącym Komitetu został wybrany P. M o o re (Wielka Brytania), a jego zastępcą W. A. Bron s z t e n (ZSRR).
Z ramienia Folski do Komitetu Przygotowawczego wszedł
K. Ziołkowski.
Działalność większości członków Komitetu Przygotowawczego ograniczyła się jedynie do złożenia korespondencyjnie na rę
ce przewodniczącego własnych, lub przedstawianych w imieniu
narodowych towarzystw, koncepcji i sugestii dotyczących form
organizacyjnych i sposobów działalności powstającej Unii. Niektórzy członkowie mieli jednak możność osobistych kontaktów.
I tak w lutym 1968 roku spotkali się w Anglii O. Oburka
i P. M~ore. Zaproponowali oni zwołanie międzynarodowego
kongresu miłośników astronomii, który oficjalnie powołałby do
życia Unię, na kwiecień lub maj 1969 roku w Europie. Ich myśl
została niemal natychmiast podchwycona przez sekretarza generalnego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii w Bolonii we
Włoszech dr Luigi B a l d i n e l l i. W imieniu reprezentowanej przez siebie organizacji jak również Instytutu Astronomii Uniwersytetu w Bolonii, zadeklarował on gotowość zorganizowania konstytucyjnego kongresu Międzynarodowej Unii
Miłośników Astronomii w Bolonii w terminie sugerowanym
przez Oburkę i Moore'a. Z propozycją organizacji kongresu wystąpiło również Brytyjskie Towarzystwo Astronomiczne.
Koncepcja zwołania kongresu miłośników astronomii do Bolonii spotkała się z ogólną aprobatą zarówno członków Komitetu Przygotowawczego Międzynarodowej Unii Miłośników
Astronomii jak również innych zainteresowanych tą sprawą
osób na całym świecie. Ponadto dzięki niezwykle przychylnemu stosunkowi do tej ;propozycji władz miejskich Bolonii,
które zaoferowały na ten cel pomoc finansową (a trzeba przecież zdać sobie sprawę z tego, że główną trudnością w realizacji
tego przedsięwzięcia był właśnie problem finansowy), w kwietniu 1968 roku zapadła decyzja Komitetu Przygotowawczego
zorganizowa~nia pierwszego międzynarodo,wego kongresu miłośników astronomii w drugiej połowie kwietnia 1969 roku
w Bolonii.
pozostałych.
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Ostatni okres działalności Komitetu P ,r zygortowawczego poświęcony był przede wszystkim opracowaniu ogólnych zasad
działalności przyszłej Unii oraz programu jej konstytucyjnego
kongresu. W wyniku dość ożywionej, lecz niestety jedynie korespondencyjnie prowadzonej dyskusji, powstał projekt konstytucji Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Miłośników Astronomii w Bolonii
ustalono również ostateczny termin oraz program pierwszego
kongresu powstającej Unii.
Pierwsze oficjalne informacje o tworzeniu Międzynarodo
wej Unii Miłośników Astronomii zostały przekazane polskim
astronomom-amatorom podczas Walnego Zebrania delegatów
Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Kaliszu
w dniu 22 września 1968 roku. W pełni aprobując cele powstającej Unii i formy ich realizacji oraz opierając się na artykule
5 Statutu PTMA mówiącym o możliwości wstąpienia Towarzystwa do międzynarodowej organizacji tego typu, Walne Zebranie upoważniło Zarząd Główny PTMA do zwrócenia się do
odpowiednich władz Polskiej Akademii Nauk z prośbą o wyrażenie zgody na członkostwo PTMA w Unii z chwilą formalnego
jej powstania. Zostało to uczynione w styczniu 1969 roku. Pozytywna decyzja w tej sprawie Sekretariatu Naukowego PAN
zapadła 29 kwietnia 1969 roku.
Pierwszy Kongres

Pierwszy konstytucyjny Kongres Międzynarodowej Unii' MiAs,t ronomii odbył się w Bolonii (Włochy) w dniach
od 18 do 22 kwietnia 1969 roku. Organizatorem i gospodarzem
Kongresu było Stowarzyszenie Miłośników Astronomii w Bolonii. O ~ randze i znaczeniu jakie przypisano tej imprezie świad
czy obecność w Komitecie Honorowym Kongresu takich osobistości życia politycznego i naukowego Włoch jak prefekt Bolonii, podsekretarze stanu spraw wewnętrznych i finansów, burmistrz Bolonii, rektor Uniwersytetu Bolońskiego, prezydent
Włoskiego Towarzystwa Astronomicznego, dyrektorzy kilku
włoskich obserwatoriów astronomicznych itp. W Kongresie
wzięło udział około 150 przedstawicieli miłośniczego ruchu
astronomicznego z kilkunastu krajów Europy, Azji i Ameryki.
Polskę reprezentowała oficjalna delegacja Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w składzie: doc. dr Józef S a ł ab u n -prezes Zarządu Głównego PTMA i dyrektor Śląskiego
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie
łośników
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oraz dr Krzysztof Z i o ł lk o w s k i - członek Głównej Rady
Naukowej PTMA i sek,r etarz Redakcjd. Uranii. Udział delegacji
PTMA w Kongresie w Bolonii był możliwy z jednej strony
wskutek niezwykle życzliwego potraktowania tej sprawy przez
Wydział III i Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą Polskiej
Akademii Nauk oraz z drugiej strony d~ięki uprzejmości gospoda·r zy, któnzy zaoferowali pokrycie kosztów pobytu we Wło
szech dwóch oficjalnych przedstawicieli każdego narodowego
towarzystwa.
Uroczystegd otwarcia Kongresu, które nastąpiło 19 kwietnia
przed południem, dokonał prof. Giuseppe M a n n i n o - dyrektor Instytutu Astronomii Uniwersytetu Bolońskie go. W e
wszystkich kilku przemówieniach powitalnych przewijała się
jedna myśl podkreślająca - używając słów jednego z mówców - więzi solidarności i braterstwa, które łączą miłośników
astronomii we wspólnym wysiłku rposzu!kiwań, pomimo •różnic
przekonań, ideologH, pochodzeń i obyczajów. Dowodem słusmo
ści tych słów 1była owacja z jaką zebrani przyjęli oficjarną proklamację której dolkonał P. M o o r e - Międzynarodowej
Unii Miłośników Astronomii. Z przemówienia Moore'a warto
odnotować pewien ciekawy szczegół. Zwrócił on mianowicie
uwagę, że podobnie jak w 1922 roiku miejscem pier,w szego konstytucyjnego kongresu Międzynarodowej Unii AstTonomicznej,
zrzeszającej astronomów zawodowych, były Włochy (Rzym),
tak i obecnie w tym kraju odbywa się pierwszy konstytucyjny
kongres analogicznej Unii astronomów-amatorów. Swe przemówienie przewodnticzący Komitetu Przygotowawczego powstałej już Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii zakończył
propozycją wybrania na pierwsz~go prezydenta Unii dr Luigi B a l d i n e 11 i - sek,r etarza gene•r alnego Stowarzyszenia
Miłośników Astronomii w Bolonri. Wniosek ten zebrani pr,zyjęH'
oklaskami.
Dalsze obrady 'k ongresu można podzielić na trzy grupy. Do
pierwszej i chyba najważnie}szej zaliczyć należy dyskusje dotyczące przede wszystkim projektu konstytucji Unii a także jej
spraw ·o rganizacyjnych takich jak finanse, wydawnictwa itp.
Druga kategoria prac Kongresu to referaty naukowe zarówno
przeglądowe jak też informujące o miłośniczych badaniach i obserwacjach oraz w ogóle o amatorskim ruchu astronomicznym
w różnych krajach. I wreszcie trzecia grupa prac Kongresu najmniej formalna' i oficjalna - to zwiedzanie kilku ośrodków
astronomkznych w Bolonii i jej okolicy oraz różne spotkania,
"lampki wina", przyjęcia. O ile pierwsza grrupa przyniosła naj-
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bardziej efektywne i wyraźne rezultaty działalności Kongresu,
o tyle bezpośrednie kontakty, rozmowy i prywatne spotkania
między uczestnikami, jakie ułatwiały imprezy grupy trzeciej,
dały wprawdzie najmniej uchwytne lecz chyba najbardziej
wartościowe wyniki. Omówmy krótko przebieg obrad w tych
trzech grupach.
Dyskusja nad projektem konstytucji Międzynarodowej Unii
Miłośników Astronomii toczyła się najpierw w kilkanastoosobowych zespołach językowych 19 kwietnia po południu. Poprawki
i wnioski uzgadniało następnie węższe grono przewodniczących
tych zespołów. Zaś 20 kwietnia przed południem, na ogólnym
zgromadzeniu wszystkich uczestników Kongresu, przyjęto ostateczny tekst zasad konstytucyjnych (ich tłumaczenie z języka
angielskiego podajemy niżej).
Na tym posiedzeniu dokonano także (w tajnym głosowaniu)
wyboru władz Unii na najbliższe trzy lata. Podajemy obsadę
najważniejszych stanowisk
Prezydent
Vice Prezydenci

Sekretarze
Skarbnik
Asystenci Skarbnika Redaktor
-

L. Baldinelli (Włochy)
O. Oburka (Czechosłowacja)
F. M. Flinsch (USA)
W. A. Eronszten (ZSRR)
H. G. Miles (Wielka Brytania)
K. Chilton (Kanada)
F. Marchesini (Włochy)
R. A. Naef (Szwajcaria)
G. Rippen (USA)
A. Leani (Włochy)

W skład 10-o osobowego Prezydium obok 1przedstawicieli mię
dzy innymi Brazylii, Cejlonu, Japonii, Szwecji itd. znalazł się
również reprezentant Folski J. Sałabun. Wybrano także
przewodniczących 13 komisji problemowych. Przewodniczącym
jednej z nich - komisji sztucznych satelitów - został drugi
delegat z Folski - K. Zibłkowski.
Spośród 15 referatów, zaliczonych tutaj do drugiej grupy rprac
Kongresu, do najci~kawszych należały: "Cienkie linie na Marsie i ich teleskopowe obserwacje" - G. Ruggier i (Włochy),
"Pomiary cieni księżycowych"- H. G. M i l e s - (Wielka Brytania), "Opracowywanie obserwacji gwiazd zmiennych" - L.
M e n a g e r (Belgia), "Poetycki ładunek informacji w astronomii" - E. R o b s o n (USA). Z referatami omawiającymi astronomiczny ruch miłośniczy w danym kraju wystąpili przedstawiciele Czechosłowacji, Irlandii, Szwajcarii. O działalności, p la-
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nach i wyposażeniu amatorskich obserwatoriów astronomicznych mówili reprezentanci Włoch, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Lecz to tylko wystąpienia oficjalne. Nie sposób natomiast
wymienić nawet problematyki tych informacji, które uży
wając języka cybernetyki przepłynęły kanałami nieoficjalnymi, w prywatnych rozmowach podczas wspólnych wycieczek
lub spotkań. A program Kongresu przewidywał ich wiele.
W niedzielę 20 kwietnia po południu umożliwiono uczestnikom Kongresu obejrzenie maleńkiego Obserwatorium Astronomicznego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii w Bolonii,
znajdującego ' się w oddalonym o 9 km od Bolonii miasteczku
Casalecchio di Reno. Po zwiedzeniu obserwatorium miejscowe
władze podejmowały gości obiadem. Ostatni dzień Kongresu,
wtorek 22 kwietnia, poświęcony był w całości wycieczkom do
dwóch dużych ośrodków astronomicznych Uniwersytetu w Bolonii. Najpierw demonstrowano ogromny radioteleskop Centrum
Radioastronomicznego Wydziału Fizyki i Astronomii w Medicina (26 km na wschód od Bolonii); później zaś Obserwatorium
Astronomiczne w Laiano ślicznie położone w Apeninach, na wysokości 700 m nad poziomem morza, przy szosie łączącej Bolonię z Florencją w odległości 35 km od Bolonii. Głównym instrumentem tego Obserwatorium jest 60 cm teleskop newtonowski,
wykorzystywany najczęściej do fotometrii gwiazd.
I wreszcie na zakończenie sprawozdania z pierwszego Kongresu Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii jeszcze
kilka słów o delegacji polskiej. Oprócz czynnego, i w miarę możliwości twórczego, udziału tWe wszystkich pracach Kongresu,
obaj reprezentanci PTMA mieli możność obejrzenia oraz szczegółowego poznania działalności dwóch dużych planetariów
w Wiedniu i w Rzymie. A korzystając z uprzejmości i wyjątko
wej gościnności dyrelktora planetarium w Wiedniu - dr HeTmana M u ck e, obejrzenia również, przynajmniej przez okna
samochodu, Wiednia, co było możliwe dzięki kilkugodzinnej
przerwie w podróży. Do bogatych wrażeń już nie tylko z Kongresu lecz w ogóle pobytu w Bolonii, dodać jeszcze należy doznania jakich dostarczyły krótkie, lecz jakże brzemienne w przeżycia, spotkania z Wenecją, Florencją i Rzymem.
Zasady Konstytucyjne
l. Celem Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii
(MUMA) jest wspieranie i koordynacja astronomicznego ruchu
miłośniczego. Organizacja jest całkowicie apolityczna.
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2. Oficjalnymi językamiMUMAsą angielski i francuski. Ję_
zykami kongresowymi są angielski, francuski i język gospodarza. Jeśli językiem gospodarza kongresu, jest angielski lub francuski wtedy może być dodany trzeci język według uznania Prezydium.
,J
3. Członkostwo może być zbiorowe i indywidualne. Członko
wie indywidualni płacą składkę w wysokości 2 funtów rocznie.
Członkowie zbiorowi 10 funtów rocznie. Członkiem zbiorowym może zostać każde astronomiczne towarzystwo lub zwią
zek.
4. Składki winne być opłacone do l stycznia każdego roku.
Członek zbiorowy lub indywidualny, który nie wpłaci składki
do 31 marca tego samego roku traci prawo członkostwa
wMUMA.
5. Kailda organizacja lub osoba, 1kitóra chce należeć do MUMA,
składa podanie na odpowiednim formularzu uzyskanym od Sekretarza. Nazwy (nazwiska) kandydatów są ogłaszane w najbliższym biuletynie i jeśli w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji nie zostaną złożone na piśmie podpisanym przez człon
ka żadne sprzeciwy, kandydat zostaje przyjęty.
6. Prezydium MUMA składa się z:
l prezydenta
2 vice prezydentów
3 sekretarzy
l skarbnika
2 asystentów skarbnika
l redaktora
10 członków Prezydium
Nominacje i wybory przeprowadzane są na każdym kongresie.
Kadencja władz trwa 3 lata. Stanowiska między kongresami
są obsadzane według uznania Prezydium.
7. Kongresy odbywają się co 3 lata. Organizacja kongresu jest
powierzana zapraszającemu towarzystwu konsultującemu się
z P·r ezydium.
8. Materiały każdego kongresu są publikowane. Ponadto jest
wydawany roczny biuletyn. Stale przestrzega się aby nie du~
plikować rw nim istniejących publikacji. Główny nacisk kładzie
się na koordynację i współzależność.
9. MUMA działa poprzez problemowe komisje koordynacyjne, którymi kierują przewodniczący wybierani na kongresie,
będący z urzędu członkami Prezydium. Ustala się komisje:
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Słońca, Księżyca, planet ziemskiej grupy, wielkich planet, zórz
polarnych, komet, meteorów, gwiazd zmiennych, radioastronomii, sztucznych satelitów, zaćmień, instrumentalną i historii
astronomii.
10. Niniejsza konstytucja będzie rewidowana co trzy lata od
daty jej przyjęcia.

STANISŁAW GRZĘDZIELSKI-Warszawa

SZTUCZNE SATELITY A KORZYSCI GOSPODARCZE (II)
Jak tanio

zajrzeć

na

drugą stronę

Ziemi

Pogrzeb prezydenta Kennedy'ego oglądało trzysta milionów
ludzi. Był to koniec roku 1963. W pięć lat później, w końcu ubiegłego roku, conajmniej dwakroć tyle ludzi przez dwa tygodnie
było naocznymi świadkami wyda11zeń ~rozgrywających się na
stadionie olimpijskim w stolicy Meksyku. Dziś już wydaje się
nam rzeczą naturalną bezpośrednia transmisja telewizyjna
z drugiej półkuli i mało kto chyba myśli o tym, że fale elektromagnetyczne niosące sygnał telewizyjny muszą być naj.pierw
przetworzone w satelicie krążącym daleko poza atmosferą Ziemi, nim z powrotem przezeń wyemitowane dotrą do stacji odbiorczej na powierzchni globu.
W odróżnieniu od fal radiowych, zwłaszc~":a zakresu fal dłu
gich, fale niosące info11mację telewizyjną są na tyle krótkie,
że nie występuje zjawisko ugięcia na obiekcie taJk wielkim jak
Ziemia. Z wyjątkiem przypadków specjalnych fale telewizyjne
nie są też odbijane z dostateczną intensywnością przez jonosferę
i nie mogą się przedostawać do odległych obszarów na skutek
kolejnych odbić od jonosfery i rp awierzchni Ziemi jak to ma
miejsce dla krótkich fal radiowych. Jeżeli więc chcemy przesłać
informację telewizyjną na drugą stronę globu, mamy dwie drogi
do wyboru: można wynająć transoceaniczny podwodny kabel;
ilość kanałów potrzebna telewizji jest jednak tak wielka, że zablokowałoby to, przy obecnej sieci kabli, normalny ruch pocztowy. Można pokusić się o spowodowanie sztucznego "odbicia"
sygnału telewizyjnego od czegoś na tyle odległego od powierzcłmi Ziemi, by sygnał "odbity" mógł 1być odebrany przez stację
odbiorczą znajdującą się za że tak powiemy zakrzywieniem Ziemi, na innym kontynencie.
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Odbicie takie teoretycznie może nastąpić od sąsiedniego cianiebieskiego np. Księżyca. Sygnał odbity jest jednak tak sła
by, że rzecz staje się w praktyce bezużyteczna . Metoda "odbicia" staje się realna dopiero wtedy gdy odbicie nastąpi od obiektu niezJbyt odległego od Ziemi, a będzie jeszcze lepiej, gdy telewizyjne echo będzie sztucznie przez urządzenie odbijające
wzmacniane. Nasuwa się Więc od razu koncepcja wykorzystania
do tego celu satelity. Może odbierać on sygnał od naziemnej
stacji telewizyjnej na jednym kontynencie i wysyłać po wzmocnieniu w kierunku stacji odbiorczej na innym kontynencie.
Od stacji odbiorczej sygnał telewizyjny jest już rozprowadzany
za pomcą normalnej sieci łączności telewizyjnej do jednego lub
kilku sąsiednich krajów.
ła

Ażeby przedsięwzięcie się udało, muszą więc być spełnione
następujące warunki: satelita musi być równocześnie widoczny

z dwu stacji naziemnych - nadawczej i odbiorczej - znacznie
od siebie odległych. Nie powinien więc to być satelita niski,
krążący np. na wysokości 200 km nad powierzchnią Ziemi, bo
wtedy jego promień widzenia jest stosunkowo niewielki (rzędu
1500 km). Dalej, satelita nie powinien biernie odbijać sygnału,
lecz odebrać go, wzmocnić i dopiero nadać z powrotem, a koszt
całej operacji powinien być niezbyt wysoki, a w każdym razie
nie powinien przekraczać kosztów przesyłania info11macji tradycyjnymi systemami. Wreszcie połączenie za pomocą satelity po,w inno być równie niezawodne jak i wszechstronne, zapewniające oprócz lącmości telewizyjnej również zwykłą łączność telefoniczną i telegraficzną, jak tradycyjne łącza kablowe czy sieć
radiostacj!i. krótkofalowych.
Nie minęło jeszcze siedem lat od pierwszej transatlantyckiej
transmisji telewizyjnej, a już dziś oba supermocarstwa kosmicz_
ne, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, znaczną część swoich potrzeb w dziedzinie łączności opierają na zastosowaniu satelitów. System łączności satelitarnej Związku Radzieckiego
opiera się na satelitach typu Molnia, krążących po bardzo wydłużonych orbitach eliptycznych. Jak wiadomo, ciało krążące
po orbicie eliptycznej porusza się tym wolniej, im dalej znajduje się od tego ogniska, w którym leży masa przyciągająca,
izn. Ziemia. Dzięki ternu przez większość swego "życia" satelita
znajduje się wysoko nad powierzchnią Ziemi i może być doskonale widoczny z bardzo odległych stacji. Można pójść jeszcze
dalej w tym kierunlku ,i umieścić sateHtę na orbicie kołowej ale
o tak dużym promieniu, j;e okres obiegu satelity wokół Ziemi
równa się dokładnie okresowi obrotu Ziemi wokół osi. Wówczas
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satelita obiega Ziemię w 1takt jej obrotu i dla nas patrzących
z Ziemi i obracających się wraz z nią jest pozornie nieruchomy,
wisząc stale na niebie w 'tym samym punkcie. To rozwiąza!l1ie
przyjmuje Związek Radziecki w proponowanym międzynarodo
wym systemie łączności satelitarnej Intersputnik i takie stacjonarne satelity są podstawą amerykańskiego systemu łączności
Intelsat. Sprawa nadawania i odbierania sygnałów od satelity
o tyle się wtedy upraszcza, że satelita jest pozo,r nie nieruchomy
na niebie i antena naZ'iernna nie musi śledzić za ruchem satelity.
Satelita będzie wtedy stacjonarny, jeśli jego odległość od powierzchni Ziemi będzie wynosiła około 35 tys. km. Przy tej odległości nie może on w żadnym wypadku ograniczać się do biernego "odbicia", ale musi wysyłać w kierunku Ziemi sygnał
wzmocniony. Energię potrzebną do tego celu uzyskuje satelita
od tzw. baterii słonecznych, czyli ogniw produkujących energię elektryczną na koszt energii promieniowania słonecznego,
padającego na szeroko rozpostarte powierzchnie tych baterii.
Moc uzyskana w ten sposób wynosi np. w przypadku satelity
Intelsat III 130 watów (trochę więcej niż moc pobierana przez
żarówkę stuświecową), co zapewtnia możność pracy dla tysiąca
dwustu obwodów łączności. Przewiduje się, że za dwa, trzy lata
moc satelitów będzie już mogła wynosić pół kilowata, a ilość
obwodów łączności sięgać 10 tysięcy.
Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że satelita jest bardziej zawodny niż kabel naziemny czy podmorski. Otóż doświadczenie roku 1967 wykazuje, że podczas gdy kable zawiodły
w 84 na 10 tys. połączeń, to satelity tylko w 63 połączeniach na
10 tys. Co ciekawsze, same satelity pracowały ze 100°/o niezawodnością, a winne za usterki są naziemne anteny współpracu
jące ze satelitą.
Jesteśmy na ogół przyzwyczajeni do olbrzymich "kosmicznych" kosztów przedsięwzięć związanych z umieszczaniem sate_
litów na orbicie. Mogłoby się wti.ęc wydawać, że pod w:oględem
ekonomic2lnym łączność satelitarna pozostaje w tyle za tradycyjną. Rzecz się ma jednak inaczej. Nie tylko koszty łączności
satelitarnej są niższe, ale nawet, dzięki konkurencji ze strony
satelitów, międzynarodowe kompanie eksploatujące kable transoceaniczne zostały zmuszone do obniżenia kosztu wynajmu kabla. Tak np. przed nadejściem ery satelitów jedno łącze kablowe między San Francisco i Tokio kosztowało 15 tys. dolarów miesięcznie. Odpowiednia taryfa dla łącza satelitarnego wynosi tylko 4900 dolarów, co zmusiło kompanię eksploatującą
kabel do obniżenia kosztu wynajmu do 10 ,t ys. dolarów. Podobnie
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wygląda

to dla połączenia Nowy York-Paryż. Koszty obniżono
z 10 tys. na 61/2 tys., ale satelita jest nie do pobicia z opłatą
tylko 3800 dolarów.
Obecne ograniczenia mocy baterii słonecznych wymagają
istnienia specjalnych stacji odbiorczych na Ziemi, które pośred
niczą między nadawcą i odbiorcą. Mamy jednak wszelkie powody do przypuszczeń, że z upływem czasu moc urządzeń nadawczych satelity tak się zwiększy, że będzie on nadawał np.
audycje telewizyjne, lub nawet rozmowy telefoniczne, bezpośrednio do odbiorcy. Telewizja światowa stanie się wtedy faktem. Będzie można odbierać wszelkie programy, przez zwykłe
przestrojenie odbiornika, podobnie jak to czynimy obecnie z audycjami radiowymi. Czy warto będzie wtedy utrzymywać tradycyjny kształt wykładu uniwersyteckiego czy szkolnego? Przecież każdy, we własnym pokoju, będzie miał możność wysłucha
nia wykładu z ust najlepszego eksperta w danej dziedzinie.
Trudności językowe? I to się wtedy chyba ominie, nadając program tłumaczony automatycznie przez maszynę matematyczną
na wszystkie ważniejsze języki.
BRONISŁAW

KUCHOWICZ- Warszawa

JESZCZE RAZ O KOPALNYCH SLADACH CZĄSTEK
W METEORYTACH

Sprostowanie i uzupełnianie podanych wcześniej informacji
stanowi zazwyczaj dość nieprzyjemny obowiązek autora. W tym
jednak przypadku, takie mam przynajmniej wrażenie, jest odmiennie, i z zadowoleniem koryguję pewne wnioski, zbyt pochopnie wysnute w poprzedniej pracy na ten sam temat. W numerze l Uranii z bieżącego roku pisałem o wykryciu kopalnych
śladów naładowanych cząstek w meteorytach, o przypisaniu
tych śladów dawno już wygasłej promieniotwórczości 94-go
pierwiastka z układu okresowego - plutonu oraz o znaczeniu
tego odkrycia dla kosmogonii Układu Słonecznego. Artykuł
swój zakończyłem zdaniem: "Nie można odwoływać się do innych- poza plutonem i uranem- jąder, gdyż są one znacznie
bardziej krótkożyciowe i nie mają dla tej sprawy znaczenia."
Zdanie to, bez szkody dla reszty artykułu, można całkowicie
przekreślić. Wydają się na to wskazywać obliczenia fizyków-teoretyków, opublikowane w przeciągu ostatniego roku. Krótko
mówiąc, chodzi o to, że ślady w meteorytach można przypisać,
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w częs'Ol przynajmmeJ, jaJkiemuś jednemu czy paru pierwiastkom leżącym w układzie okresowym daleko poza uranem i plutonem. Nie jest również wykluczone, że pewna liczba atomów
tego (czy tych) pierwiastka przetrwała w przyrodzie (może wła
śnie w meteorytach?) do naszych ozasów. Sugestie wydają się
tak rewelacyjne, ·że warto się nad nilmi nieco obszerniej zastanowić.

W oparciu o model !powłokowy budowy jądra atomowego,
wiemy, że szczególnie trwałe są te odmiany jąder (nuklidy),
które cha,r akteryzujq się "magiczną" liczbą neutronów lub pr<Otonów. "Magiczna" liczba protonów odpowiada wytpełnionej powłoce protonowej, poddbnie jest z magiczną liczbą neutronów;
zachodzi tu pewna formalna analogia do powłokowego modelu
atomu. Atomy o zapełnionej powłoce elektronowej są to atomy
gazów szlachetnych, bardzo słabo albo wcale nie oddziałujące
chemicznie z innymi atomami. W całkiem analogiczny sposób
mo2ma tralkitować problem 1trwałości jąder o zapełnionej powło
ce. I tak jądro o zapełnionej powłoce protonowej z trudem przyłącza następny proton, względnie oddziela posiadany już protOIIl.
W języku fizyki jądrowej mówli się, że jądra "magiczne" mają
anomalne p!I'zek·r oje czynne. Jeśli jakieś jądro jest podwójnie
magiczne, tzn. zawiera magiczną liczbę i neutronów i protonów,
wtedy odznacza się szczególną stabilnośeią, a jego rozpowszechnienie w przyrodzie w porównaniu 'Z jądrami sąsiadującylmi
(o liczbie protro nów czy neutronów różnią1cej się o parę jednostek) jest nadzwyczaj duże. Wymieńmy dla przykładu kilka takich nuklidów podwójnie magicznych, o nadzwyczaj wielkiej
trwałości (w rporównaJniu z sąsiadami) i rozrporwszechnieniu:
Izotop helu 4 He zawiera liczbę magi<czną protonów (2) i neutronów (2); stanowi on 99,9998630/o helu naturalnego.
Izotop tlenu 160 zawiera magiczną liczbę protonów (8) i neutronów (8); stanorwi on 99,759°/o tlenu naturalnego.
Izotop ołowiu 2 0BPb zawiera magiczną liczbę protonów (82)
i neutronów (126); 's tanowi on 52,3°/() ołowiu naturalnego.
Zauważmy, że w układzie o~resowym po ołowiu nie ma już
pierwiastków trwałych. Nawet pierwiastek 83-ci, bizmut, jak
się ostatnio okazało, jest promieniotwórczy, choć ma bardzo
długi, ledwie mierzalny 'Czas półtrwania. A pierwiastek 84-ty,
po1on, ma najdłużej żyjący izotop o czasie półtrwania zaledwie
103 lata. Dopiero pierwiastek 90-ty, tor, i 92-gi, uran, posiadają
znów izotopy o 1ak długim czasie półtrwania, że zdołały do dziś
przetrwać na powierzchni Ziemi i w meteorytach. Dalej czasy
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półtrwania jąder atomowych znów są coraz krótsze. Wprawdzie
udawało się w laboratoriach otrzymać pierwiastki pozauranowe
(aż do 105-go pierwiastka włącznie), jednakże ich czas półtrwa
nia spadał systematycznie aż do ułamków sekundy. Wydawałoby się

zatem słusznie sądzić, że z wyjątkiem co najwyżej pewnego izotopu plutonu, o którym wspominałem w poprzednim
artykule, nie będą one odgrywać roli w prz)TTodzie. Nawet, gdyby powstały w wybuchach gwia2d supernowych, i tak praktycznie zaraz się rozpadną.
Ostatni rok rozwoju fizyki teoretycznej jądra atomowego
wniósł tu pewną poprawkę. Rachunki wskazały na to, że następ
ny po ołowiu pierwiastek "magiczny" (tj. o magicznej liczbie
protonów, a więc z zamkniętą powłoką protonową) będzie to
pierwiastek nr 114. Jest to bardzo daleko w układzie okresowym, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że ostatni pierwiastek,
który udało s~ię sztucznie wytworzyć, nosi numer 105. Okazało
się ponadto, że pierWliastek ten wśród swoich izotopów będzie
miał i izotop "podwójnie" magiczny, o liczbie magicznej neutronów 184.
Fizycy-teoretycy, w tym i grupa Polaków z profesorem
Z. Szymańskim, dr A. Sobiczewskim i dr S. Wycechem, wykazali, że jądra w pobliżu owego nuklidu podwójnie magicznego
cechują się długim czasem półtrwania. Dwoma rodzajami rozpadu, najgroźniejszymi dla jąder w tym obszarze, są samorzutne rozszczepienie i przemiana alfa. Precyzyjne obliczenia,
prowadzone w oparciu o ekstrapolowane dane obserwacje, uzyskane dla pierwiastków lżejszych, doprowadziły do stwierdzenia, że nuklidy najbardziej długożyciowe (ze względu na obie
przemiany łącznie) grupują się wokół licz;by protonów Z = 110.
Oszacowano przybliżoną wartość czasu półtrwania, może być
ona rzędu 10 8-10 9 lat, a nie wy,k luczone że i o parę rzędów
większa . Istnieją wtięc szanse, że jeśli pierwiastki z tego obszaru
zostały kiedyś wytworzone podczas gwałtownych reakcji ją
drowych w gwiazdach (w kwestii tej odsyłam zainteresowanych do swego artykułu w Uranii, tom 36, str. 205 z 1965 r.),
to mogły przetrwać częściowo do dziś.
Te właśnie teoretyczne sugestie sprawiły, że piszę dziś uzupełnienie do swego artykułu, opublikowanego na początku br.
Wszak te ślady, 'które do niedawna przypisywano wyłącznie
plutonowi i uranowi, mogą również wskazywać na owe pierwiastki z "wyspy quasi-stabilności" wokół Z = 110. Brak jeszcze wyników eksperymentalnych, ale sądzę, że warto zakomunikować czytelnikowi polskiemu i to, co już wiadomo, aby
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zwrócić jego uwagę na szybki postęp w tej dziedzinie. Obecnie
trwają poszukiwania tego superciężkiego 'pierwiastka (czy pier-

wiastków) w promieniowaniu kosmicznym, w meteorytach,
w materii ziemskiej, próbuje się obliczyć, ile atomów tego rodzaju mogło powstać w procesach syntezy w supernowych,
wreszcie próbuje się je wytworzyć w sposób sztuczny w urzą
dzeniach fizycznych. Moma w tym miejscu zadać pytanie: Po
co o tym piszę? Co ma wspólmego ów problem jądrowy z problematyką poruszaną zazwyczaj w Uranii? Okazuje się, że jest
wiele wspólnego, bo przecież na podstawie liczby śladów uszkodzeń radiacyjnych w meteorytach, związanych z rozszczepieniem jąder, wnioskujemy o wieku tych meteorytów. W tym
wnioskowaniu korzystamy oczywiście z informacji o czasie pół
trwania jąder ulegających rozszczepieniu, o ich aktualnej zawartości itp. Na podstawie takich danych stworzono np. w ub.
~roku próbę uranowo-plutonowej chronologii meteorytów. Przeoczono jednak wtedy możliwość pojawienia się bardzo ciężkich
jąder z dodatkowej "wyspy stabilności" wokół Z = 110. To
zaś może dość poważnie zmienić wyniki rozważań, opartych na
owej chronologii. Pierwiastek nr 110 bowiem, nawet gdyby do
dziś już nie dotrwał w mierzalnych ilościach, mógł istnieć
w chwili powstania meteorytów. Istnieje pośrednia możliwość
sprawdzenia tego, oparta o wyznaczenie składu izotopowego
kryptonu i ksenonu w meteorytach oraz ich ilościowej zawartości tamże. Atomy tych dwóch gazów szlachetnych powstawać
mogą w procesach rozszczepienia jąder takich jak uran i dalsze
pierwiastki, mogą też być wytwarzane w procesach kruszenia
jąder atomowych w meteorytach przez promieniowanie kosmiczne.
Jeśli badać rozpowszechnienie poszczególnych izotopów kryptonu i ksenonu, zauważyć się da pewne anomalie, których nie
można wytłumaczyć, opierając się na pochodzeniu tzw. "składo
wej z rozszczepienia" wyłącznie z rozszczepienia jąder uranu
czy plutonu. Anomalie te tym lepiej da się wyjaśnić , im bardziej oddalony od uranu pierwiastek przyjąć jako dający wkład
do rozszczepienia. Okazuje się, że każdy pierwiastek pozauranowy ma własną, specyficzną krzywą wydajności fragmentów rozszczepienia. Przykładowo na rysunku obok widać widmo masowe fragmentów rozszczepienia jądra 235U przez neutrony powolne; jest to widmo typowe dla jąder rozszczepialnych w pobliżu uranu. Cechą charakterystyczną widma w tym zakresie
jest występowanie dwóch maksimów wydajności (w naszym
przykładzie wokół liczb masowych A = 95 i 140) oraz znacz-
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nego spadku wydajności pomiędzy nimi. Inny charakter ma
obliczona teoretycznie krzywa rozkładu wydajności dla rozszczepienia hipotetycznego pierwiastka nr 110. Krzywa ta ma
być w zasadzie jednomaksimowa, inny jest tu stosunek wydajności różnych izotopów kryptonu i ksenonu. Tak więc, nawet
gdyby pierwiastek nr 110 był niedość długożyciowy (np. miałby
czas półtrwania mniejszy niż 2 • 108 lat), to na podstawie anomalii izotopowych gazów szlachetnych można by stwierdzić,
czy istniał on kiedyś w meteorytach, oraz oszacować jego ilość,
zawartą w nich w chwili ich powstawania.
Wynikają stąd konsekwencje zarówno dla chrolonogii meteorytów, a co za tym idzie, i chronologii Układu Słonecznego,
jak i dla zrozumienia mechanizmów syntezy pierwiastków chemicznych w przyrodzie. Zdaniem autora niniejszego artykułu
znaczna liczba atomów pierwiastka nr 110 powstawać może
w pewnego rodzaju wybuchach gwiazd supernowych (10 32 atomów w W)llbuchu, a może i więcej), które uchodzą za poważne
źródło promieniowania kosmicznego. Badania nad
składem izotopowym korpuskularnej
składowej
pierwotnego promieniowa1,0
nia kosmicznego, prowadzone przy użyciu balonów i sztucznych satelitów
mogą doprowadzić do wy· a~ Ol ·
OJ
krycia tego pierwiastka, ;o,:
nawet, jeśli jest on stosun- ~
kowo krótkożyciowy i nie ~ 0,01
001
przetrwał ani w meteorytach ani w materii ziemskiej. Znaczenie takiego
0001
aoor
odkrycia dałoby się porównać z doniosłością wykrycia linii technetu w atmosferach niektórych gwiazd.
qooa·r-t--!a-=-o-o~o~,o=o-,.._10~12""0 rtor4o 150
Poza tym jeszcze jeden
UCiJft M/•.>c lłA
ważny aspekt: dotychczas
wszystkie nowe pierwdastki pozauranowe umieliśmy wytworzyć
na Ziemi, ale trudności laboratoryjne z wytworzeniem pierwiastka nr 110 mogą sprawić, że najpierw uda się go wykryć
w kosmosie.
l
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KRONIKA
Apollo 10 w drodze na

Księżyc

W dniach 18-7-26 maja odbył się najważniejszy, najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny z dotychczasowych lotów w ramach Programu
Apollo. W dniu 18 maja o godzinie 17 minut 49 czasu warszawskiego
wystartował z Przylądka Kennedy'ego i poleciał ku Księżycowi statek
kosmiczny Apollo LM 10, którego załogę stanowili Thomas Stafford,
John Young i Eugene Cernan. Po raz pierwszy poleciał więc w kierunku
Księżyca kompletny statek o masie około 44 tys. kg, podczas gdy w czasie pamiętnego lotu Apollo 8 masa statku równa była tylko około
29 tys. kg, gdyż pozbawiony on był statku wyprawowego.
W dniu 21 maja o godzinie 21 minut 46 statek Apollo LM 10 znalazł
się poza Księżycem, lecąc na wysokości stu kilkudziesięciu kilometrów
z prędkością około 2,5 km/s. Wówczas Stafford włączył na 5 minut i 53 sekundy silnik członu rakietowego statku w celu zmniejszenia prędkości
o około 0,9 km/s. W wyniku tego statek stał się sztucznym księżycem
Księżyca okrążającym go na wysokości 111-7-113 km. W dniu 22 maja
o godzinie 20 minut 11 w czasie lotu poza Księżycem Stafford i Cernan
odłączyli statek LM 10 od Apollo 10. W 24 minuty później selenonauci
posługując się hamującym silnikiem rakietowym statku LM 10 zmniejszyli prędkość lotu o 21,6 m /s. W wyniku tego orbita statku LM 10 stała
się elipsą z punktem przyksiężycowym na wysokości zaledwie 15,2 km
ponad powierzchnią Księżyca. Manewr został przy tym przeprowadzony
w ten sposób, aby punkt przysiężycowy znalazł się ponad planowanym
rejonem lądowania (o rozmiarach 14 na 8 km) znajdującym się na Morzu Spokoju. W komentarzach prasowych operacja ta określona została
jako nadzwyczaj niebezpieczna dlatego, że ewentualny błąd nawigacyjny mógł spowodować roztrzaskanie się statku o Księżyc. Jakoż rzeczywiście zmniejszenie prędkości o zaledwie 2,3 m /s więcej spowodowałoby
obniżenie się periselenium orbity z 15 na 5 km. Należy sobie jednak
zdawać sprawę z tego, że obecnie prędkość statków kosmicznych umiemy
regulować z dokładnością 0,1 m/s, a w statku LM znajdują się trzy zespoły silników rakietowych: hamujących (do lądowania na Księżyciu),
napędowy (do startu i wzlotu z Księżyca) i 16 silniczków korekcyjno-sterowniczych. Otóż każdy z tych zespołów silników mógł zapobiec ewentualnemu niebezpieczeństwu zaczepienia o Księżyc, przy czym selenonauci mieli przeszło 45 minut czasu na wykonanie ewentualnej korektury, czy korektur. Wydaje się więc, że prasowe wyobrażenia o niebezpieczeństwie tego manewru były nieco przesadzone. Sądzę, że istotne niebezpieczeństwo w czasie lotu statku Apollo LM 10 stanowiło raczej co
innego, a mianowicie to, że jako znacznie masywniejszy niż statek Apollo 8, statek Apollo LM 10 musiał zużyć więcej substancji napędowej na
hamowanie po przylocie w sąsiedztwo Księżyca, niż Apollo 8, a tym
samym znacznie mniejsza jej rezerwa pozostała na późniejszy odlot ku

Ziemi. Bardzo trudny i niebezpieczny manewr stanowiło też przyłącze
nie się statku LM 10, do statku Apollo 10. A wyjaśnić tu trzeba, że gdyby
się to nie udało, to załoga statku LM 10 nie miałaby żadnej możności powrotu na Ziemię. Manewr udał się jednak doskonale i w dniu 23 maja
o godzinie 4 statek LM 10 przyłączył się pomyślnie do statku Apollo 10.
Po powrocie selenonautów do kabiny Apollo statek LM został od niej
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odczepiony i porzucony, jako nie tylko już nie potrzebny, ale stanowiący
szkodliwe obciążenie.
W dniu 24 maja o godzinie 11 minut 25, gdy statek Apollo 10 leciał
poza Księżycem, został włączony na 2 minuty i 44 sekundy silnik jego
członu rakietowego, co zwiększyło prędkość lotu o 1,0 km/s i umożliwiło
odlot ku Ziemi.
Wodowanie kabiny Apollo lO nastąpiło w dniu 26 maja o godzinie l 7
minut 52 na Oceanie Spokojnym. Lot był przy tym na tyle udany, że
można było zrezygnować nawet z szeregu zaplanowanych korektur kierunku i prędkości lotu.
Lot ten stanowił ostatnią próbę techniczno-nawigacyjną przed planowaną na drugą połowę lipca wyprawą statku Apollo LM 11, w czasie
której statek LM 11 ma wylądować z Neilem Armstrongiem i Edwinem
Aldrinem w dniu 20 lipca na Księżycu. Nie należy jednak sądzić, że lot
Apollo LM 10 rozwiązał już wszystkie problemy. Wszakże bowiem statek
LM 10 w czasie swego dwukrotnego przelotu tuż ponad powierzchnią
Księżyca leciał względem niej z prędkością prawie 1,7 km/s. O tyle
więc trzeba będzie zmniejszyć prędkość lotu statku LM 11, aby mógł
on wylądować na Księżycu i będzie musiało to być wykonane w ten
sposób, aby prędkość zerową osiągnął on przy samej powierzchni Księ
życa. Z taką następnie prędkością kabina statku LM 11 będzie musiała
następnie wznieść się z Księżyca, aby przyłączyć się do krążącego wokół
Księżyca ruchem satelitarnym statku Apollo 11. Nie trzeba więc być
specjalistą, aby zorientować się, że załogę statku LM 11 czeka bardzo
trudne zadanie.
Nader ważny wynik lotu statku Apollo LM 10 stanowi wizualne i fotograficzne spenetr·o wanie z bezpośredniej bliskości planowanego rejonu lądowania. Dość niepokojąca brzmi przy tym opinia Stafforda
i Cernana, że tylko 25730% powierzchni tego r·e jonu nadaje się do lą
dowania.
Istotny wynik naukowy wyprawy stanowi wykrycie "przynajmniej
dwóch czynnych wulkanów" na Księżycu i stwierdzenie, że różne rejony
powierzchni Księżyca różnią się od siebie barwą - słabo, ale w sposób wyrażnie jednak dostrzegalny. Nie można tu się powstrzymać od
uwagi, że oba odkrycia dawno temu już dokonane zostały metodami teleskopowymi z Ziemi, toteż nader rozpowszechnione obecnie poglądy, że
teleskopowe obserwacje Księżyca nie miały większej wartości, są niesłuszne i krzywdzące dla całych pokoleń selenologów, którzy zgromadzili wcale nie mały i dość dokładny zasób wiedzy o Księżycu.
ANDRZEJ MARKS

Lądowiska

dla wypraw

księżycowych

programu "Apollo"

Uczeni amerykańscy na podstawie zdjęć otrzymanych za pomocą sond
automatycznych typu Lunar Orbiter i Surveyor wybrali pięć lądowisk
na Księżycu, na których mają lądować wyprawy programu ApoLlo. A oto
ich dokładne położenie:
Lądowisko nr 1 położone jest w południowo-wschodniej części Mare
Tranquillitatis (Morze Spokoju), około 100 km na wschód od krateru
Maskelyne (współrzędne selenograficzne: 30°01'31" dług. wsch. i 2°37'54"
szer. półn.).
Lądowisko nr 2 położone jest w południowo-zachodniej części Mare
Tranquillitatis, około 100 km na wschód od krateru Sabine i około
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190 km na południowy zachód od krateru Maskelyne (współrzędne selenograficzne: 23°38'51" dług wsch. i 0°43'56" szer półn.).
Lądowisko nr 3 położone jest w południowo-zachodniej części Sinus
Medii (Zatoka Srodkowa), około 40 km na zachód od środka widocznej
z Ziemi półkuli Księżycai około 50 km na południowy zachód od krateru
Bruce (współrzędne selenograficzne: 1°20'42" dług. zach. i 0°22'27" szer.
półn.).
Lądowisko

nr 4 położone jest w południowo-wschodniej części Oceanus Procellarum (Ocean Burz), około 240 km na południe od krateru
Encke i około 220 km na wschód od krateru Flamsteed (współrzędne
selenograficzne: 36°41'53" dług zach. i 3°38'34" szer. połudn.) .
Lądowisko nr 5 położone jest w południowo-wschodniej części Oceanus
Procellarum, około 210 km na południowy zachód od krateru Kepler
i około 190 km na północny wschód od krateru Flamsteed (współrzędne
selenograficzne: 41 °56'20" dług. i l 0 46'19" szer. półn. ) .
Jak wiemy, pierwsza wyprawa księżycowa (Apollo-11) ma wylądo
wać 20 lipca br. o 9h22m (CSE) na lądowisku nr 2. O ile zakończy się ona
pomyślnie, to program Apollo przewiduje jeszcze dziewięć wypraw na
Księżyc. Ostatnia, dziesiąta wyprawa (Apollo-20) zaplanowana jest na
koniec 1971 r.
(Wg News NASA, Release No: 69-6ę)
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Dwa nowe pulsary
H . D. C r a f t, R. V. E. L o vel a c e i J. M. S u t t o n (Centrum Astronomiczne Uniwersytetu Cornel -Sydney, Obserwatorium Jonosferyczne
Arecibo) zawiadomili w końcu września 1968 r. o odkryciu nowego pulsara. Oznaczony jest on jako AP 0823+26 i ma współrzędne (epoka
1950,0)
a=8h23m52 8 ± 20 5 i 0=+25°48' ± 5'.
i okres T = 0,53062±0,00005 sekundy.
Drugiego pulsara odkrył J. G. Davies (Nuffield Radio Astronomy Laborator'ies Jodren Bank). Oznaczono go JF 1933 + 16, jego okres wynosi
0,35876±0,000002 sekundy, a jego współrzędne wynoszą (epoka 1950,0)
a=19h33m10s

± 20

5

o=+ 16°05'

± 7'.

Wg Rise hvezd nr 12/ 1968
JANUSZ
Odległości

SAMOJŁO

pulsarów

Pulsary były odkryte i badane przez radioastronomów brytyjskich,
australijskich i amerykańskich. Ostatnio zbadali oni szczegółowo pulsar CP 328 o okresie 0,71446 sekund. Leży on o 1,2 stopnia na połud
nie od równika galaktycznego. G. d e Ja g er pracujący na Uniwersytecie Manchester w W. Brytanii ustalił odległość CP 0328.
Przy użyciu 24-metrowego radioteleskopu Mark II w Jodren Bank
badał on widmo pulsara w sąsiedztwie fali 21 cm (neutralny wodór).
19-godzinne obserwacje w dn. 16 i 17 września 968 r. pozwoliły ustalić
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wiele informacji o tym pulsarze. Posiada on prędkość radialną v =
= -58 km/s i jest odległy o co najmniej 4,2 kiloparseka. W ciągu okresu (jednej pulsacji) emituje on w przestrzeń 2.10 31 ergów. Dane te pozwoliły ustalić położenie pulsara w dysku galaktycznym. Wyniki te rzucają
światło na odległości i położenia innych pulsarów.
Wg Sky and

TeŁescope

nr 12/ 1968
JANUSZ SAMOJŁO

Identyfikacja

radioźródła

z

układem zaćmicniowym

BL Lacertae jest wykazującym duże nieprawidłowości w zmianach
blasku układem zaćmieniowym. Totalna jasność systemu waha się w granicach od 13,0 do 16,1 wielk. gwiazd. fot. Dokładne pomiary położenia
leżącego w pobliżu radioźródła VRO 42.22.01, dokonane niedawno 45-metrowym radioteleskopem w Alogonquin Radio Observatory (J. Macloed
i B. Andrew) pozwoliły wyrazić przypuszczenie o związkach między radioźródłem i gwiazdą zaćmieniową BL Jaszczurki. Uczeni kanadyjscy
(J. Schmitt z Obserwatorium Dawida Dunlopa Uniwersytetu w Toronto)
wskazują na wynikającą z tego odkrycia konieczność stworzenia nowych
modeli wyjaśniających to zjawisko.
WOJCIECH

Balonowe

pułapki

SĘDZIELOWSKI

meteorów

Oprócz wysyłania różnorodnych przyrządów badających meteory na
aparatach kosmicznych, nie rezygnuje się także z wychwytywania pyłu
meteorowego z atmosfery. Niedawno wykonano w tym celu p wysokościowych lotów balonowych. Jako pułapki dla pyłu meteorowego służyły
płytki o rozmiarach 2,5 X 5 cm wykonane z siatki miedzianej na którą
naniesiono warstwę nitrocelulozy o grubości 2 · 10-s mm, a na nią warstwę glinu o grubości 10-5 mm. Badania wykonywane były na wysokościach 33+34,5 km. Stwierdzono w czasie nich, że ogromna większość
ziaren pyłu ma rozmiary mniejsze niż 0,01 mm przy czym ilość ich
wzrasta 5 do 100 razy w czasie aktywności bogatych rojów meteorowych,
a zarazem wzrastają wtedy i rozmiary ziaren do 0,02 mm, wszystkie
schwytane ziarna miały kształt bardzo nieregularny.
ANDRZEJ MARKS

OBSERWACJE
Ilość zaobserwowanych nowych grup plam
od ilości grup rzeczywiście powstających

słonecznych

jest

większa

Dziwne to zjawisko spowodowane jest obrotem Słońca. Obrót Słońca
połączony ze wzrostem powierzchni plam oraz kulistością Słońca powo·duje, że na zachodniej części tarczy Słońca nie widzimy wszystkich powstających tam grup, zaś we wschodniej części oprócz wszystkich powstających tam grup widzimy również niektóre grupy, które powstały
na niewidocznej stronie Słońca, czyli powstaje znane zjawisko wschod,nio-zachodniej asymetrii plam słonecznych (1, str. 250). Lecz zwiększenie
się ilości obserwowanych nowych grup na wschodzie jest większe, niż
:zmniejszenie się ich na zachodzie. Dzięki temu właśnie powstaje wyglą-
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dające na paradoks zjawisko, że obserwujemy powstanie znacznie więk
szej ilości nowych grup, niż ich rzeczywiście powstaje na widocznej tarczy Słońca.
Można w przybliżeniu obliczyć ile razy więcej notujemy nowych grup·
od rzeczywiście powstających.
Wyznaczmy na powierzchni Słońca południki w odstępach dziennego
obrotu Słońca, czyli co 13°,3 na wschód i na zachód od środkowego południka i załóżmy, że na każdym południku powstaje co dzień jedna grupa plam. Za powstanie nowej grupy uważamy powstanie pierwszej plamy tej grupy. Jeżeli przyjmiemy, że czas istnienia grupy wynosi 9 dni,
z czego czas wzrostu wynosi trzy dni, a czas spadku 6 dni, zmiany powierzchni odbywają się liniowo, oraz dzienny przyrost powierzchni jest
czterokrotnie większy od najmniejszej powierzchni zauważalnej na środ
kowym południku, a spadek powierzchni wynosi dziennie dwie powyż
sze jednostki, to można obliczyć, że na zachód od środkowego południka
będziemy codziennie obserwować powstanie 4 grup, na samym południ
ku 2 grupy oraz na wschodzie 12 grup, czyli razem - 18 grup zamiast 13,
które rzeczywiście powstają na widocznej tarczy Słońca. Gdy przyjmiemy za czas istnienia plamy 12 dni, czas wzrostu 4 dni a spadku 8 dni
przy takiej samej prędkości wzrostu i spadku, jak poprzednio, to na
wschodzie będziemy notować codziennie powstanie 4 grup, na środko
wym południku 2 grupy a na wschodzie 15 grup - razem 21 grup, czyli
1,61 razy więcej, niż w rzeczywistości.
Według danych przytoczonych przez M. Waldmeiera (2, str. 121) od
roku 1925 do roku 1929 odnotowano powstanie 1381 nowych grup, z czego na zachodzie w przedziale od -80° do -10° - 256 grup, w przedziale od +10° du +80°- 984 grupy. Na wschodzie więc zaobserwowano
powstanie 3,84 razy więcej grup, niż na zachodzie. Dla grup o czasie
istnienia równym 9 dni stosunek ilości nowych grup na wschodzie do
ilości na zachodzie wyniesie 3,00. Przy czasie istnienia grup równym
12 dni stosunek ten według obliczenia wyniesie - 3,75, a więc dla grup
o różnym czasie istnienia jest on różny.
Możemy otrzymać obserwowany stosunek nowych grup na wschodzie
i na zachodzie, zakładając powstawanie na obranych południkach jednocześnie kilku grup o różnym czasie istnienia.
Tabela obok przedstawia ilości możliwych do zaobserwowania nowych grup przy wyżej podanych założeniach, przy czasie istnienia grup
równym 3, 6, 12, 15 i 18 dni.
Z tabeli widać, że obliczone ilości możliwych do zaobserwowania nowych powstających grup wykazują nie tylko podobną do obserwowanej
przewagę wschodu nad zachodem, lecz również bardzo podobny rozkład
procentowy na widocznej tarczy Słońca.
Zamiast rzeczywiście powstających na widocznej tarczy Słońca 65 nowych grup, obserwowalibyśmy, zgodnie z obliczeniem, powstanie 88 nowych grup - czyli 1,37 razy więcej.
Fakt ten należało by uwzględniać przy rozważaniach dotyczących ilości powstających grup na całej powierzchni Słońca.
WACŁAW SZYMAŃSKI

Literatura
l. Szymai\ski w., Asymetria plam słonecznych. Postępy Astronomii 1966. XIV. 25o·
2. Waldmeier M., Ergebnisse und Probierne der Sonnenforschung. 1941.
3. Mergentaler I., Słońce. Warszawa 1958. PWN.
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Z KORESPONDENCJI
Kobiety w Astronomii

W artykule pod

powyższym tytułem (Urania nr 3 z r. 1969, str. 89)
dane odnoszące się do osoby pani G a b r i e 11 e C am i 11 e F l a m m ar i o n. Była ona drugą żoną powszechnie znanego
francuskiego popularyzatora astronomii C a m i 11 a F l a m m ar i o n a

należy spr'ostować

(l 842-1925) .

Pierwsza

żona
była

C. Flaromariona S y l v i e P e t i a u x -H u g o
spokrewniona z pisarzem Wiktorem Hugo i szeroko
znana w paryskim towarzystwie. Salon Flammarionów przy ul. Cassini,
w pobliżu Obserwatorium, gromadził wybitne osobistości ze świata naukowego, literackiego, artystycznego.
Camille Flaromarion była długoletnią współpracowniczką swego mę
ża: obserwacje, organizacja Obserwatorium w Juvisy, redagowanie Butletin de la Societe Astronomique de France. Była znaną powieściopi
sarką, wvstępującą pod pseudonimem Sylvia Hugo. Była założycielką
L' Association ta Paix et la Desarmement par le Femmes i propagatorką
rozbrojenia powszechnego (desarmement universel). Wspólnie z księżną
Wiśniewską założyła Ligę Międzynarodową dla powszechnego rozbrojenia (1896). Pogrzeb jej był manifestacją pacyfistyczną z udziałem wybitnych przedstawicieli świata politycznego.

(1836-1919)

Moskwa, 19f>8 r. Pani c. Flammarlon udaje się na posiedzenie Międzynarodowej
Unii Astronmicznej. Zdjęcie przed hotelem "Ukraina" (Fot.: L. Zajdler)
zwiedziłem Obserwatorium w Juvisy. Byłem goi serdecznie przyjęty przez C. Flaromariona i jego młoda, przystojna sekretarka M 11 e G a b r i e 11 e R e n a u d o t oprowadziła
mnie po mieszkaniu prywatnym Mistrza (Cher Maitre, jak go powszechnie tytułowano). Widziałem pamiątki rodzinne, m. in. poduszkę haftowaną
przez zmarłą w marcu tego roku p. Camille Flammarion, poduszkę wy-

24 sierpnia 1919 r.

ścinnie
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pełnioną włosami astronoma oraz krzesło oprawne w skórę z plec jednej
z wielbicielek Cher Maitre, którą mu zapisała w testamencie. Z okazji
niedzieli zjechała do Juvisy rodzina astronoma; zostałem zaproszony na
kolację. Wizytacja Obserwatorium i rozmowy przeciągnęły siG do póź
nych godzin, Odwiózł mnie do Paryża brat astronoma - wydawca jego
dzieł, Ernest Flammarion.
Opuściłem Juvisy pod wrażeniem wielkiej troskliwości, jaką otaczała
77-letniego Mistrza młoda sekretarka. Rok później dowiedziałem się
o ich ślubie. Bardzo energiczna, bardzo inteligentna, oddana Astronomii
i Mistrzowi, była ona w przeciągu 5 lat małżeństwa jego prawą ręką.
Po śmierci Flammariana redagowała ~·Astronomie, kierowała Obserwatorium w Juvisy, była sekretarką Societii Astronomique de France.
Widziałem ją nieraz potem na kongresach i przy wizytach w Juvisy.
Ostatnio spotkałem ją w 1958 r. - ogromnie się zmieniła i niewiele pozostało z dawnej urody. Chcąc zatuszować moje ujemne wrażenie, powiedziałem "Madame, je suis toujours sous le charme de notre premiere
rencontre" 1), na co odrzekła smutnie: "Malheureusement le temps efface
tout". 2)
Warszawa, marzec 1969 r.
J0ZEF WITKOWSKI

Sprostowanie

Do artykułu pt. Firmament księżycowy ("Urania", 1969, nr 6, str. 165171) wkradły się błędy, za które przepraszam Redakcję i Czytelników.
Należy wprowadzić następujące poprawki: na str. 166 (14 wiersz od góry)
zamiast: ponieważ Księżyc zimą porusza się wo~niej po orbicie niż ~atem
(zimą działanie grawitacyjne Słońca jest większe). D~atego też długość
miesiąca synodycznego zimą wynosi 29,83 dnia, ~atem zaś 29,25 dnia,
powinno być: ponieważ Słońce wywiera na Księżyc si~ne działanie grawitacyjne, deformując nieustannie dość znacznie jego orbitę okołoziem
ską. D~atego też długość miesiąca synodycznego waha się w ciągu roku
od 29,25 dni do 29,83 dni; na str. 169 (13 wiersz od dołu) zamiast: skutkiem czego jej okres wirowania wydłuża się o jedną sekundę na stu~ecie,
powinno być: skutkiem czego jej okres wirowania wydłuża się o jedną
tysięczną sekundy na stu~ecie.
ST. R. BRZOSTKIEWICZ

TO I OWO
Kopernik w filatelistyce

Zgodnie z planem emisji znaczków, przedstawionym przez Pocztę Polna początku br., ukazała się 26 czerwca seria złożona z trzech znaczków, poświęcona naszemu wielkiemu astronomowi Mikołajowi Kopernikowi, którego 500 rocznicę urodzin będziemy obchodzić już za trzy lata.
Znaczki o wymiarach 48 mm na 36 mm projektu Henryka Chylińskie
go są wykonane kilkoma technikami: offset (nowoczesna forma druku
ską

l)
2)

Pani, jestem stale pod urokiem naszego pierwszego spotkania. (Red.)
Niestety, czas wiele zaciera. (Red.)
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płaskiego), staloryt, rotograwiura (forma druku wklęsłego). Na znaczku
wartości 40 gr znajduje się portret Kopernika wg drzeworytu T. Stimera
z napisem: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię 1). Na znaczku za 60 gr portret uczonego, umieszczony w owalu, wykonany jest wg ryciny gdań

skiego miedziorytnika Jeremiasza Falcka Polonusa (1609-1677): ponadto
projektant umieścił obok rysunek globusa z XV wieku na tle mapy
nieba. Trzeci znaczek o nominale 2,50 zł przedstawia głowę Kopernika
według rysunku Jana Matejki oraz układ heliocentryczny.

Znaczki z podobizną Kopernika Poczta Folska wydaje nie po raz
pierwszy. W 1923 r. ukazały się dwa znaczki o nominałach 1000 i 5000
marek. W Polsce Ludowej z okazji I Kongresu Nauki Polskiej (1951 r.)
na jednym ze znaczków umieszczono portret Kopernika. 480 rocznicę
urodzin wielkiego uczonego uczciła nasza Poczta wydając w 1953 r. dwuznaczkową serię, projektowaną przez Brandta oraz ilustrowaną kartę
pocztową. Jeden znaczek jest reprodukcją znanego obrazu Matejki, drugi przedstawia tzw. autentyczny portret naszego astronomowa. Kopernik
z matejkowego obrazu ukazał się również w serii radzieckich znaczków
wydanych w 1965 r. w szesnastą rocznicę traktatu przyjaźni z Polską.
W tymże roku u nas zobaczyliśmy pomnik Kopernika na znaczku projektu Johna i Słani z serii pomników warszawskich. Ten sam znaczek
wydrukowano na dwóch kartach pocztowych w 1956 i 1957 r. W rok póź
niej we Francji, wydając serię złożoną z 7 znaczków przedstawiających
wielkich cudzoziemców, umieszczono wśród nich Kopernika. W 1960 r.
w polskiej seni "Wielcy Uczeni" oglądamy Kopernika z profilu (proj.
Chludziński i Łukaszewski). I jeszcze mieliśmy dwa znaczki z Kopernikiem w 1961 r. (proj. Heindricha i Tirdiszka) w ser'ii "Wielcy Polacy" oraz
w 1964 r. z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (proj. Małecki
1 Kowalski).
Wśród innych znaczków związanych tematycznie z naszym Wielkim
Astronomem wymienić należy wydany w 1945 r. - w serii widoków Krakowa - na którym znajduje się pomnik Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius. Ponadto - w okresie wojny - wydano trzy rzadkie "koperniki" w jenieckich obozach polskich oficerów oraz w Warszawie,
wszystkie dla uczczenia 400-lecia śmierci Kopernika.
Również hitlerowski okupant wydał trzy znaczki w latach 1940, 1942
i 1943, dwa przedstawiające portret, trzeci - pomnik uczonego.
WOJCIECH
l)

regułom ortografii projektant znaczka podal nazwy własne Stońce
małej litery, przyczyniając się do rozpowszechniania bł<;dnej pisowni. ..

Wbrew

i ztemta z
(W. S.)

SĘDZIELOWSKI
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Najnowsze geodezyjne dane o Ziemi uzyskane z satelitów
W wyniku kompleksowego opracowania danych dostarczonych przez
geodezyjne sztuczne satelity Ziemi otrzymano: promień Ziemi 6 378 153±
±8 m, spłaszczenie Ziemi l : 298,25±0,01, przyspieszenie siły ciężkości
978,0296±0,0013. cm/s~.
A. M.
Księżyce

Jowisza odkryto

wcześniej?

J. H. Johnson i P. Pagini na podstawie swych dociekań historycznych wyrazili w 1954 r. pogląd, że właściwym odkrywcą księżyców Jowisza nie jest Galileusz, ale astronom Simon Marius przebywający na
dworze margrabiego brandenburskiego, Miał on je dojrzeć miesiąc wcześniej niż Galileusz, ale nie przywiązał do tego odkrycia większej wagi.
Właśnie on nadał im jednak nazwy: lo, Europa, Ganimed i Kallisto, gdyż
proponowana przez Galileusza nazwa "Gwiazdy Medycejskie nie przyjęła się.

A. M.
strumień

neutronów

słonecznych

Dzięki umieszczonemu w sztucznym satelicie Ziemi OSO l licznikowych
neutronów słonecznych stwierdzono, że w okresie od marca do maja
1962 r. strumień ich był równy 2. 10-3cm-2sek-l w przekroju energii
10 keV <E< lO MeV, a dobowe jego zmiany nie przekraczały 1%. Jednocześnie nie potwierdzono obserwowanego wcześniej przez Haymesa
wzrostu strumienia przed zachodem Słońca.
A. M.

Trzech astronomów w zespole kosmonautów

amerykańskich

W zespole kosmonautów amerykańskich znajduje się obecnie trzech
ludzi ze stopniem doktora astronomii.
Karl G. Henize ur. 17. 10. 1926 r. (pracował między innymi w Obserwatorium na Mount Wilson i był profesorem astronomii na jednym z uniwersytetów).
Robert A. Parker· ur. 14. 12. 1936 r. (był asystentem na jednym z uniwersytetów).
Brian T. O'Peary ur. 27. 1.1940 r. (był aspirantem Laboratorium Nauk
Kosmicznych).
A. M.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Październik

1969 r.

Rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem
W e n u s; odnajdziemy ją bez trudu jako bardzo jasną gwiazdę -3.4
wielkości. Wenus ciągle jeszcze oddala się od Ziemi, ale kątowa śred
nica jej tarczy maleje w ciągu miesiąca prawie niedostrzegalnie, od
12" do 11".

252

URANIA

9/1969

W tym miesiącu mamy też dobre warunki obserwacji M er kur e g o.
Widoczny jest nad ranem nad południowo-wschodnim horyzontem, znacznie niżej niż Wenus. Blask Merkurego wzrasta w ciągu miesiąca od
+2 do -0.9 wielkości gwiazdowych, chociaż średnica jego tarczy maleje w tym czasie od 10" do 5". W lunecie Merkury na początku miesiąca widoczny jest w postaci wąskiego sierpa, a w połowie października
podobny już jest do Księżyca w kwadrze.
M ar s widoczny jest wieczorem nisko nad południowym horyzontem
jako czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Strzelca. Mars oddala się od
Ziemi i blask jego spada w ciągu miesiąca od +0.1 do +0.4 wielkości
gwiazdowej, a kątowa średnica tarczy maleje od 9" do 8".
S a t u r n widoczny jest przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów
Barana i Wieloryba jako gwiazda około +0.1 wielkości. Uran i P l ut o n pod koniec miesiąca wschodzą nad ranem, ale są praktycznie niewidoczne. Jowisz i N e p t u n przebywają na niebie zbyt blisko Słoń
ca i są niewidoczne.
Przez większe lunety możemy też odnaleźć dwie planetoidy widoczne
wśród gwiazd ok,oło 8 wielkości: W e s tę widoczną nad ranem w gwiazdozbiorze Raka i I r i s widoczną prawie całą noc w gwiazdozbiorze
Ryb.
W październiku możemy obserwować m e t e o r y z dwóch stałych rojów: w dniach 9-10 promieniują Giacobinidy, a w dniach 15-25 Orionidy. Warunki obserwacji meteorów z obydwu rojów są w tym roku korzystne.
4d1h43m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1553 rotacji Słońca wg numeracji Carring,t ona.
7dl8h Merkury nieruchomy w rektascensji.
9d Wieczorem przypada maksimum aktywności Giocobinidów. Radiant tego roju leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne: rekt.
17h28m, dekl. +54°. Tego dnia o 8h niewidoczne złączenie Wenus z Księ
życem, a o 23h złączenie Jowisza ze Słońcem.
10d3h Merkury w złączeniu z Księżycem w odległości 2°. Rankiem
nad wschodnim horyzontem obserwujemy piękną konfigurację Wenus,
Merkurego i sierpa Księżyca.
14d O 10h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem. O 23h
Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca w odległo
ści

18°.
15d5h Bliski e

złą c z e n i e Księży c a z A n t ar e s e m, gwiazpierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka). Zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Australii, na
Oceanie Spokojnym i na Antarktydzie.
·
16d13h Merkury w niewidocznym złączeniu z . Uranem w odległo
0
ści l .3.
17d20h Mars w złączeniu z Księżycem w odległości 2°. Mars widoczny
jest nad południowym horyzontem na północ od Księżyca w kwadrze.
2ld Maksimum aktywności Orionidów. Radiant tego r ·o ju leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: rekt 6h24m,
dekl. +15°. Powinniśmy obserwować do 20 meteorów w ciągu godziny.
22d3h Złączenie Wenus z Uranem w odległości 0°.9. Rankiem nad
wschodnim horyzontem odnajdziemy Urana przez lunetę na południe od
jasno świecącej Wenus w odległości równej prawie średnicy tarczy Księ

dą

życa.
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23d15h Słońce wstępuje w znak Niedźwiadka; jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 210°.
25d21h Saturn w złączeniu z Księżycem w odległości 7°.
26d12h Merkury w niewidocznym złączeniu z Jowiszem w odległości
0°.8.
27d20h Merkury w

złączeniu ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierww gwiazdozbiorze Panny, w odległości 4°.
29d3h Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem.
31d8h41m Po raz drugi w tym miesiącu heliografiezna długość środka
tarczy Słońca wynosi 0°; jest to początek 1554 rotacji Słońca wg Carringtona.
Minima Algola (beta Perseusza): październik 3d1h25m, 5d22h10m,

szej

wielkości

8d19hOm, 20d6h20m, 23d3h5m, 25d23h55m, 28d20h40m, 31d17h30m.

Momenty wszystkich zjawisk podajemy w czasie
skim.
Odległości

środkowo-eur·opej

bliskich planet

D at a

1969
IX 28
X 8
18
28
XI 7

r

l od Słoń:a e~:: Ziemi l od Słońc: i :d Ziemi
j.

a. mlnkm

0.719
0.718
0.719
0.719
0.720

Dane dla obserwatorów

107.5
107.5
107.5
107.6
107.7

j.

a. mlnkm

1.411
1.459
1.504
1.544
1.580

211.0
218.3
225.0
231.0
236.3

j.

a

1.385
1.383
1.381
1.382
1.383

mln km
207.3
206.9
206.7
206.7
206.9

j.

'a.

0.965
1.025
1.085
1.147
1.209

mln km
144.4
153.3
162.3
171.5
180.9

Słońca

(na 13h czasu ś rodk.-europ.)

Data
1969

X

l

o
+26.06
+26.16
+26.26
+26.31
+26.34
+26.34
+26.31
+26.25

l

3
5
7
9

11
13
15
P -

tarczy;

Data

p

1969

o

kąt

B0 , L0

-

o
+6.68
+6.58
+6.47
+6.36
+6.23
+6.10
+5.96
+5.82

o
33.38
6.99
340.69
314.21
287.83
261.45
235.06
208.68

odchylenia osi obrotu
heliografiezna

X 17
19
21
23
25
27
29
31

Słońca

szerokość

i

p

o
+26.16
+26.04
+25.88
+25.70
+25.49
+25.24
+24.96
+24.66

o
+5.66
+5.50
+5.33
+5.16
+4.98
+4.79
+4.60
+4.40

mierzony od pólnocnego

długość środka

tarczy.

o
182.30
155.92
129.54
103.17
76.79
50.41
24.04
357.67
wierzchołka
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Data
1969

l

l h czasu
środk.-europ.

l

Warszawa

MERKURY
hm
o

-5.7
+0.3
-0.9
-7.0

12 23
12 00
12 29
13 25

17
16
16
15

6 02
4 27
4 23
512

00
29
13
58

18
28

-26.0
-25.5
-24.6
-23.3

18 19
18 48
19 17
19 47

14 03
13 48
13 31
13 12

20 50
20 43
20 40
20 41

Warszawa

r

l a l wsch. l

a

zach.

WENUS
hm
o

hm

hm

Widoczny rankiem naCI wschodnim horyzontem (około -0.5 wielk.
gwiazd.).
MARS

IX 28
X 8

l h czasu
środk ... europ.

l a l wsch. l zach.

hm

18
28

PLANETY I PLANETOIDY

1969 r

a

IX 28
X 8

9/1969

10 32
1119
12 04
12 50

+10.3
+ 5.9
+ 1.2
- 3.6

hm

16 33
16 16
15 58
15 40

2 48
3 18
3 48
4 20

Błyszczy nad wschodnim horyzontern jako Gwiazda Poranna -3.4

wielkości.

JOWISZ

-4.4
-5.3
-6.1
-6.9

12 53
13 Ol
13 09
13 17

6 25
5 58
5 31
5 03

17 37
17 0(}
16 2&
15 51

Widoczny wieczorem nisko nad Niewidoczny.
horyzontem jako czerwona
gwiazda około +0.3 wielkości.
płd.

SATURN

IX 18
X 8
28

2 27
2 23
2 17

URAN

9 16
7 52
6 25

+11.7119111
+11.3
17 50
16 29
1 +10.8

Widoczny przez całą noc na granicy
gwiazdozbiorów
Barana
i Wieloryba (+0.1 wielk. gwiazd.).

12 15
12 20
12 24

Pod koniec

próbować

w

IX 20
X 10
30

m

NEPTUN
o

hm

-17 44'
-17 52
-18 02

15 17
14 00
12 44

15 38.1
15 40.3
15 43.0
Niewid oczny.

PLANETOIDA WESTA

IX 26
X 6
16
26
XI 5

8 31.1
8 46.1
9 00.4
913.6
9 25.1

+1911
+18 32
+ 17 53
+1716
+ 16 44

7 49
7 25
6 59
633
6 06

Około 8.4 wielk. gwiazd. Widoczna
nad ranem w gwiazdozbiorze Raka.

l

17 5'T
6 07
4 56
16 40
3 44 1 15 24

miesiąca
można goodnaleźć
nad ranem.

gwiazdozbiorze
G w!elk. gwiazd.).

l wpołudniku
h

l

-0.9
-1.4
-1.9

Panny

l wpołudniku

a
h

m

(około

s

12 05 24
12 08 08
12 10 42

PLUTON
o

+15 57:7
+15 43.0
+15 32.6

h

m

11 46

lO 30
9 14

Pod koniec miesiąca wschodzi nad
ranem na granicy gwiazdozbiorów
Lwa, Panny l Warkocza Beren!ki;
praktycznie n!ew!doczny.
PLANETOIDA 7 IRIS

047.2

o 39.5

o 31.7
025.5
o22.2

+1644
+15 51
+14 36
+1312
+ 11 52

050
23 14
22 27
2142
20 59

Około 8 wielk. gwiazd. Widoczna·
prawie całą noc w gwiazdozbiorze Ryb. Opozycja 4 października •.

Planeto!dy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunkl
z kUku nocy okolicy nieba według podanych wYżej współrzędnych (epoka 1950,0)_
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SŁOŃCE

1969 r.
1h czasu

r. czasu

hm

+12.3
+14.7
+16.1
+16.3

12 17
12 53
13 30
14 08
14 48

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

o

- 1.8
- 5.7
- 9.4
-13.0
-16.1

hm

5 58
6 16
6 34
6 52
7 12

hm

17
17
17
16
16

47
23
00
38
19

hm

hm

5 47
6 04
6 22
6 40
6 58

17
17
16
16
16

37
14
51
31
13

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

5 47
6 03
6 20
6 37
6 54

17 57
17 15
16 54
16 34
16 17

5 41
5 59
6 19
6 38
6 58

17 30
17 05
16 41
16 19
15 59

5 35
5 50
6 06
6 23
6 39

17 26
17 04
16 44
16 25
16 08

5 31 17
5 48 17
6 05 16
6 23116
6 42 15

hm

21
18
36
16
57

hm

hm

hm

hm

5 27
5 42
5 58
6 15
6 31

17
16
16
16
16

5 23
5 40
5 58
6 17
6 36

17 12
16 4.8
16 25
16 04
15 45

KSIĘZYC

Data
1969

1h czasu

hm

11 4 31
2 5 26
3 6 21
4 714
5 8 05
6 8 55
7 9 42
8 lO 27
9 1112
Hl 1157

18
56
36
17
00

Fazy

środk.-europ.
a

Białystok

Rzeszów

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

~

l

m

+ 9.1

IX28
X 8
18
28
XI 7

a

l

Poznań

Szczecin

środk. -europ.

Data

l

a

Warszawa
wsch. l zach.

o

+27.1
+28.5
+28.5
+27.1
+24.6
+21.0
+16.5
+11.3
+ 5.5
- 0.5

hm

19 12
20 02
21 04
2215
23 30

-

o46
2 Ol
3 17
4 34

hm

Data
1969

1h czasu
środk.-europ.
a

hm

l

1h czasu

Warszawa

Data
1969

wsch . l zach.

~

o

hm

~"'·~.

a

hm

12 46 111 12 4:l - 6.7 5 53 16 33
13 46
12 13 32 -12.8 7 15 16 46
14 30
13 14 23 --18.4 8 42 17 04
15 02
14 15 19 -23.1 1011 17 29
15 24
15 16 18 -26.5 1137 18 08
15 40
16 17 21 -28.4 12 49 19 06
15 53
17 18 25 -28.3 13 42 20 22
16 03
18 19 28 -26.5 14 18 21 51
16 13
19 20 29 -23.0 14 41 23 22
20 2129 -18.1 14 58 16 22

'!~'i<."'.

środk.-europ.

121
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

m
22h 19
23 09
23 58
046
l 35
2 26
318
4 12
5 07
6 02
6 56

l

a

l

Księżyca

d

warszawa
wsch. l zach.
hm

o 15 11
-12.3
- 5.9 15 22
+ 0.7 15 33
+ 7.2 15 44
+13.2 15 57
+18.6 16 14
+23.0 16 36
+26.2 17 08
+28.0 17 53
+28.5 18 50
+27.6 19 58

hm

o 51

2 17
3 41
5 03
6 26
7 49
911
lO 27
1133
12 24
13 Ol

Pełnia

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra
Pełnia

Ostatnia kwadra

Odległość
Księżyca

Srednlca
tarczy

I

od Ziem!
d

Naj w.
Naj mn.

X

h

IX 25 21
X 3 12
Xllll
X 18 10
X 25 10
XI 2 8

h

4 10
X 18 5

29~6

32.3
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Stanisław Grzędzielski Sztuczne satelity a korzyści gospodarcze
(III).

Kronika:
Najważniejsze
dane
Księżycu Wgłębne wody Księ
życa Księżyc oddycha Plan

o

podboju Marsa - Czy promieniowanie tła jest anizotropowe? Krater Rangera 3.
Kronika PTMA.
Obserwacje: Obserwacja bardzo
jasnego bolidu (W. Sędzielowski).
Kalendarzyk astronomiczny.

ZARZĄD GŁOWNY PTMA, Kraków, Solskiego 30/8, teł. 538-92, k,onto PKO I OM w Krakowie Nr
4-9-5227. Biuro czynne od 7 do 15,
w soboty do 13.

W, bieżącym roku Między
narodowa Unia Astronomiczna (!AU) obchodzi 50-lecie
istnienia. Powołana została
dla jak głosi statut ułatwiania kontaktów między
astronomami z różnych krajów,
organizowania
badań
i rozwijania wszystkich dziedzin astronomii. Zadania te
są realizowane między innymi poprzez zwoływane co
trzy lata kongresy, sympozja
i
kolokwia
specjalistyczne.
publikacje itp. W okresie minionego 50-cio lecia odbyło
się
13 kongresów oraz 45
sympozjów i kolokwiów. O
niezwykle dynamicznym rozwoju Unii, uzasadniającym
celowość i potrzebę jej istnienia, świadczy wzrost liczby
członków
od 207 podczas
I kongresu w Rzymie w 1922
roku do niemal 2000 w chwili
obecnej. Polskę w Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej
reprezentuje 35 osób. Organizacyjnie Unia podzielona
jest na 38 komisji problemowych obejmujących wszystkie dziedziny astronomii i kierunki działania astronomów.
Suche liczby nie są jednak
w stanie w części nawet odzwierciedlić
wartości
jakie
Międzynarodowa Unia Astronomiczna od pól wieku wnosi do rozwoju nauki, której
jesteśmy
miłośnikami,
oraz
postępu
kultury w
ogóle.
Z okazji jubileuszu polscy
milośnicy astronomii przyłą
czają się do życzeń dalszego
pomnażania tych wartości.

Pierwsza strona okładki: Człowiek na Księżycu. Edwin E. Aldrin podczas wykonywania czynności na powierzchni globu księżycowego w dniu 21 lipca 1969 r.
Obok niego sejsmograf, a nieco dalej reflektor laserowy. W tyle, na tle kosmicznej czerni, widoczny jest zespól wyprawowy LM, na lewo zaś - flaga Stanów
Zjednoczonych oraz generator z radioaktywnym paliwem izotopowym. Fot. Neil
A. Armstrong.
Czwarta strona okładki: Siady stóp ludzkich na pOwierzchni Księżyca. Zdjęcie
wykonano z .,okienka" zespołu wyprawowego LM przed powrotem selenonautów na Ziemię.
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Warszawa

KROK W NIESKOŃCZONOSC
Choć od wielu już lat byliśmy przygotowani do tego, że wyprawa ta nastąpi, gdyż był podany jej program i termin realizacji, to jednak wydarzenia jakie się rozegrały przed naszymi
oczami w dniach od 16 do 24 lipca 1969 r. wyglądały chwilami
jak nierealny sen, a pamiętna noc z 20 na 21 lipca stała się dla
mieszkańców naszego globu jedynym do tej pory tego rodzaju
przeżyciem. Ocenia się, że około 600 milionów ludzi spędziło
ją przy telewizorach, a nie będzie chyba żadnej przesady
w stwierdzeniu, że niemniej liczna rzesza uczestniczyła w tym
wydarzeniu przy odbiornikach radiowych. Przynajmniej 1/a
mieszkańców Ziemi śledziła więc przebieg tej niezwykłej wyprawy - pierwszej wyprawy ludzi na i n n e ciało kosmiczne,
najniezwyklejszego, najtrudniejszego i najbardziej kosztownego przedsięwzięcia techniczno-naukowego, jakie w dotychczasowych dziejach ludzkości zrealizowano.
Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że wyprawą tą ludzkość wkroczyła w nową epokę, że otworzył się przed nami
ostatni, dotychczas dla nas niedostępny - trzeci - wymiar
przestrzeni, że postawiony został pierwszy krok na nieskoń
czenie długiej drodze, gdyż przestrzeń kosmiczna jest nieskoń
czenie wielka, a kolejne pokolenia ludzi będą się niewątpliwie
starać dalej i coraz głębiej w nią przenikać, a trwać to będzie
tak długo, jak długo istnieć będzie rodzaj ludzki. Właśnie
w tych przyszłych konsekwencjach tkwi więc historyczne znaczenie wyprawy Apollo 11.
Również jednak i aktualne jej konsekwencje są bardzo poważne, a przy tym bardzo różnorodne- techniczne, naukowe,
a także i folozoficzne. Nader trudno jest więc ogarnąć całość
tych problemów, zwłaszcza z krótkiej perspektywy czasu jaki
nas dzieli od lądowania na Księżycu selenonautów Neila Armstronga i Edwina Aldrina.
Ponieważ w czasie wyprawy statku kosmicznego Apollo 11
ludzie po raz pierwszy dotar li do innego ciała kosmicznego,
czyli wkroczyli w domenę zastrzeżoną dotychczas dla badań
astronomicznych, wydarzenie to powinno żywo interesować
astronomów.
Rzecz ciekawa jednak, iż rzesza astronomów, którzy interesują się badaniami Księżyca jest w skali całego globu ziemskiego nadspodziewanie mała. Jest tak zapewne dlatego, że
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stanowi tylko rogzaj

bryły

"skalnej",

toteż

badania

wydają się stosunkowo mało frapujące, w porównaniu na
przykład z badaniami tak rewelacyjnych obiektów jak kwazary
czy pulsary, których zbadanie może nawet zrewolucjonizować

jej

o wszechświecie.
Jednak i dla badaczy tego oddalonego wszechświata opano~
wanie Księżyca może się okazać interesujące. Wszakże bowiem
istnieją na nim o wiele dogodniejsze warunki dla budowy obserwatoriów astronomicznych niż na Ziemi, ze względu na
brak atmosfery, powolniejszy obrót Księżyca i sześć razy słab
szą siłę ciążenia. Co prawda teleskopy można będzie instalować
także na wokółziemskich bazach satelitarnych, ale zawsze bę
dziemy wtedy mieli trudności ze stabilizacją ich orientacji
przestrzennej.
Równie, a może nawet jeszcze bardziej rewelacyjne korzyści
może dać Księżyc radioastronomii, gdyż na Ziemi w badaniach
radioastronomicznych przeszkadza atmosfera i obecność niezliczonej ilości radiostacji. Tymczasem na odwróconej od Ziemi
części globu Księżyca nie będziemy mieli żadnych zakłóceń
ze strony ziemskich radiostacji.
Zarazem powierzchnia Księżyca stanowi miejsce gdzie rejestrowane są wydarzenia astrofizyczne, na przykład cechy charakterystyczne "wiatru" słonecznego, czy promieniowania
kosmicznego.
Jednak i samo poznanie Księżyca też warte jest zachodu i to
nie tylko przez swoje konsekwencje dla geologii, geofizyki,
geodezji i innych nauk o Ziemi, ale chyba jednak i dla astronomii.
Gdy w dniu 20 lipca o godzinie 20 minut 17 czasu warszawskiego statek wyprawowy LM (Lunar Module - Człon Księ
życowy) lądował na księżycowym Morzu Spokoju (Mare Tranquillitatis) w rejonie kraterów Sabine i Moltke, zaczęliśmy
otrzymywać z niego ciąg nowych informacji naukowych,
w istotny sposób rozszerzających naszą wiedzę o charakterze
powierzchni Księżyca.
Gdy statek znalazł się na wysokości 13 m ponad nią strumień
gazów spalinowych wylatujących z dyszy hamującego silnika
rakietowego statku i uderzających pionowo w dół w powierzchnię Księżyca z siłą około 1300 kG poderv,rał z niej niewielki
obłok pyłu. Było to zjawisko oczekiwane, ale po raz pierwszy
zostało ono zaobserwowane przez ludzi. Po wylądowaniu statku na Księżycu Armstrong i Aldrin przeprowadzili najpierw
kontrolę jego urządzeń, aby przekonać się, czy nie uległy one
naszą wiedzę
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uszkodzeniu w czasie lądowania, a później przygotowali kabinę
do natychmiastowego odlotu z Księżyca. Następnie jednak zaczęli oni opisywać wygląd widocznego z dwóch okienek kabiny krajobrazu Księżyca. Ta ich relacja nie wniosła co prawda w istocie rzeczy nic specjalnie nowego w stosunku do tego,
co już wiedzieliśmy na temat cech krajobrazu księżycowego
na podstawie obrazów przekazanych z lądujących na Księżycu
aparatów kosmicznych bez załogi, ale wobec tego, że tym razem dane te pochodziły od istot inteligentnych, więc każde
ich słowo miało wartość naukową. Zarazem selenonauci wykonali także pewną ilość fotografii krajobrazu na kliszach
barwnych. Zresztą fotografowanie stanowiło w czasie pobytu
na Księżycu jedno z głównych ich zajęć i wykonali oni ogółem
kilka tysięcy fotografii a także nakręcili pewną ilość taśmy
filmowej.
Według pierwotnych planów selenonauci mieli się następnie
udać na pięciagodzinny spoczynek, a dopiero po tym mieli oni
wyjść na powierzchnię Księżyca. Obaj zdobywcy Srebrnego
Globu oświadczyli jednak, że czują się doskonale i wolą od
razu przystąpić do wykonania tego zadania. Była to niewąt
pliwie decyzja słuszna. W stanie podniecenia nerwOIWego, w jakim się oni znajdowali, na pewno nie udałoby s,ię im zasnąć,
tym bardziej, że kabina statku wyprawowego jest bardzo ciasna, bo ma rozmiary klatki windy, tak że tylko jeden z selenonautów może w niej siedzieć (na pokrywie napędowego silnika rakietowego), gdyż normalnie selenonauci przebywają
w niej w pozycji stojącej.
Przygotowania do wyjścia na Księżyc trwały jednak znacznie dłużej niż oczekiwano. Selenonauci musieli bowiem w ciasnej kabinie nałożyć na siebie wielowarstwowe skafandry
mające wraz z hełmami masę 27 kg, a na plecy musieli nałożyć
61-o kilogramowe tornistry zawierające główne i rezerwowe
zapasy tlenu (razem na 4,5 godziny), zapasy chemicznego pochłaniacza dwutlenku węgla (wodorotlenek litu), zapasy wody
chłodzącej, aparaturę radiową, baterie elektryczne itd. (Warto
jednak wspomnieć, że na Księżycu skafandry i tornistry miały
cięża[" tylko 15 kg, a selenonauci 12 kg).
Do wyjścia na Księżyc selenonauci byli gotowi w dniu 21
lipca 1969 r. po godzinie 3-ej. Następnie kabina została rozhermetyzowana, a o godzinie 3 minut 29 selenonauci otworzyli
właz kabiny. Tak jak planowano na powierzchnię Księżyca jako
pierwszy zaczął schodzić Armstrong. Czynił on to bardzo
wolno i ostrożnie. Szczególnie ostrożny był jego ostatni krok,
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gdyż

najpierw spróbowa-ł on lewą nogą wytrzymałość gruntu,
a dopiero po tym zeskoczył nań o godzinie 3 minut 55. Pierwszą czynnością, jaką Armstrong wykonał na Srebrnym Globie,
było nagarnięcie specjalnym czerpakiem i schowanie do kieszeni skafandra pewnej ilości próbek mineralnych. W przypadku bowiem gdyby wynikła niespodziewana konieczność
natychmiastowego powrotu do· kabiny i odlotu z Księżyca, nie
odbyłoby się to z pustymi rękami, ale po częściowym zrealizowaniu najważniejszej misji naukowej.
Gdy selenonauta stanął koło podpory statku wyprawowego
(przytrzymując się jej prawą ręką) przekazał on nam na Ziemię kilka cennych informacji naukowych. Armstrong stwierdził przede wszystkim, że powierzchnia Księżyca jest twardsza niż to uprzednio przypuszczano. Buty jego zapadały się
bnwiem w grunt tylko na 1/s cala, to znaczy na około 3 mm,
a cztery talerzowego kształtu podpory statku zapadły się tylko
na 3 cale czyli 75 mm - również mniej niż oczekiwano. Selenonauta poinformował także, że nie dostrzega pod wylotem
dyszy hamującego silnika rakietnwego leja, podczas gdy oczekiwano, że powstanie w powierzchni Księżyca wyżłobienie
o głębokości kilku decymetrqw i o średnicy 4 m. Nie trzeba
dodawać, że były to spostrzeżenia o istotnej wartości naukowej, a zarazem ważne dla techników przygotowujących następne załogowe wyprawy na Księżyc.
Po oswojeniu się z warunkami księżycowymi - co trwało
około 10 minut Neil Armstrnng odważył się uczynić pierwszy krok na Księżycu, przy czym wypowiedział słowa godne
zapamiętania "to jest mały krok człowieka, ale wielki ludzkości".

Selenonauta udał się przede wszystkim w obchód statku, aby
z zewnątrz, czy nie uległ on w czasie lądowania
uszkodzeniom. Obchodząc statek doniósł, że powierzchnia Księ
życa pakTyta jest cienką waTstwą bardzo miałkiegO> pyłu o barwie czarno-brunatnej. Można wyrazić przekonanie, że pył ten
powstaje w wyniku rozdrabniania powierzchni Księżyca przez
uderzenia meteorytów i mikrometeorytów, a także przez oddziaływanie na nią prnmieniowań jonizujących o wielkiej
energii pochodzących z przestrzeni kosmicznej.
Pył ten rychło oblepił obuwie selenonauty, a także wyższe
partie jego skafandra, prawdopodobnie dlatego, że powłoka
skafandra uległa elektryzacji i elektryzowały się ziarna pyłu,
a także występowało prawdopodobnie zjawisko adhezji między
ziarnami pyłu, a powłoką skafandra.
sprawdzić
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Brunatna barwa tego pyłu może pochodzić stąd, że są w nim
pewne ilości tlenków żelaza, przy czym żelazo pochodzi z materii meteorytowej, a tlen może się wydzielać z gruntu Księ
życa.

Gdy Armstrong kończył obchód statku, na powierzchnię
Księżyca zaczął schodzić również Aldrin. Czynił on to przy tym
znacznie szybciej i sprawniej niż Armstrong. Na Księżycu
drugi selenonauta stanął o godzinie 4 minut 14. Wkrótce po
tym Armstrong odczepił od podpory statku wyprawowego kamerę telewizyjną (zwróconą na drabinkę statku) i odniósł ją
w kierunku północno zachodnim na odległość kilkunastu metrów, po czym ustawił ją tam na statywie i pokazał panoramę
otoczenia, a następnie skierował kamerę ku statkowi wyprawowemu, dzięki czemu ujrzeliśmy go w całej okazałości (7 m
wysokości i 9,5 m rozstawy podpór) i mogliśmy oglądać orawie
wszystkie czynności selenonautów na Księżycu.
Pisząc o stwierdzeniu przez selenonautów, że powierzchnia
Księżyca jest twardsza niż oczekiwano, nie od rzeczy jest wspomnieć, że nie jest prawdą jakoby powszechnie panowało przekonanie, iż powierzchnia Księżyca jest pokryta grubą warstwą
miałkiego pyłu, zaprzeczyły temu bowiem wysyłane wcześniej
na powierzchnię Księżyca bezzałogowe aparaty kosmiczne,
a zresztą przed ich lotami także wcale nie było powszechne
przekonanie, że powierzchnia Księżyca ma taki charakter,
wręcz przeciwnie nawet wyznawców tego poglądu było niewielu, a za najbardziej wiarygodną uważano hipotezę opracowaną przez selenologa radzieckiego N. N. Sytinską, zakłada
jącą, że powierzchnia Księżyca utworzona jest ze szlaki meteo-

rytowej.
Zastanawiające jest więc dlaczego hipoteza pyłowa była tak
niezwykle rozreklamowana. Dodać zresztą należy, że gdyby
na Księżycu była nawet gruba warstwa niezwykle miałkie~o
pyłu zachowującego się jak ciecz, to i tak utonięcie w nim nie
byłoby możliwe, gdyż na Księżycu również obowiązuje prawo
Archimedesa.
Głównym zadaniem selenonautów było oczywiście zbieranie
próbek mineralnych. Zakładano przy tym, że będą oni znajdować okazy o jednostajnej czarnej, a w każdym razie ciemnej,
barwie. Laboratoryjne badania w komorach próżniowych na
Ziemi wykazały bowiem, że próbki mineralne długotrwale
naświetlane przez promieniowania jonizujące, ciemnieją na
powierzchni. Nieoczekiwanie jednak selenonauci znaleźli też
pewną ilość okazów mineralnych o jasnych barwach, nawet
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białych. Wydaje się, że są podstawy do wyrażenia przypuszczenia, iż są to okazy, które znalazły się na powierzchni Księ
życa stosunkowo niedawno. Mogą to być mianowicie bryłki
materii wyrwane z podpowierzchniowych warstw gruntu prze~
uderzenia meteorytów. Dodać przy tym wypada, że wobec sła
bości księżycowego pola grawitacyjnego rozrzut ich wokół
miejsca uderzonego może być równy setkom, a nawet tysiącom

kilometrów.
Oprócz zbierania próbek bezpośrednio z powierzchni Księ
życa, selenonauci wydobyli także pewną ich ilość z podpowierzchniowych warstw gruntu posługując się specjalną ło
patką i sondą w postaci rurki metalowej wbijanej w grunt.
Selenonauci stwierdzili przy tym, że grunt Księżyca ma
strukturę ziarnistą i wygląda jak sproszkowany grafit zmieszany z miką, przy czym sprawia wrażenie, że jest wilgotny!
Choć na podstawie pierwszej i wizualnej tylko oceny nie moż
na oczywiście uznać, że rzeczywiście występuje w nim woda
tym bardziej, że jest to bardzo mało prawdopodobne, to jednak równocześnie całkowicie wykluczyć tego nie można. Na
głębokości kilku decymetrów w gruncie Księżyca trwale istnieje bowiem temperatura rzędu -30°C. Jeżeli więc z cieplejszych, głębinowych warstw globu Księżyca wydostaje się
ewentualnie para wodna, to musi ona zamarzać w warstwach
podpowierzchniowych. Sądzić należy, że sprawa ta rychło zostanie wyjaśniona.
W trakcie wbijania sond mineralogicznych w grunt Księ
życa (a także drążka flagi Stanów Zjednoczonych) selenonauci
natrafili na głębokości kilku centymetrów na bardzo twardą
warstwę gruntu, której przebicie wymagało dużego wysiłku.
Charakter tej warstwy jest na razie tajemniczy. Może jest to
grunt scementowany przez jakieś reakcje chemiczne. Być może
także, że zjawisko to występuje tylko w pewnym okresie doby
księżycowej, kiedy temperatura gruntu spada. Ogólnie rzecz
biorąc opinia selenonautów na temat charakteru gruntu Księ
życa brzmi w ten sposób, że jest to grunt wulkaniczny, co zgadza się z -naszymi wyobrażeniami, według których pierwotna powierzchnia mórz księżycowych była utworzona z zastygłej lawy.
Oprócz gromadzenia próbek mineralnych i fotografowania
selenonauci wykonali na powierzchni Księżyca jeszcze trzy
czynności naukowe, a mianowicie:
Na samym początku pobytu rozpięli na drążku wbitym
w grunt przeznaczoną do zabrania na Ziemię folię aluminiową,
służącą jako pułapka dla cząstek wiatru słonecznego.
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Ustawili na powierzchni Księżyca złożony z zespołu pryzmatów reflektor dla wysyłanych ku niemu z Ziemi błysków świa
tła laserowego, dzięki czemu możliwe będzie wyznaczanie odległości Księżyca od Ziemi z dokładnością 15 cm (!) z czego
skorzysta mechanika nieba (zbadamy na przykład, czy Księżyc
przybliża się do Ziemi czy jak się sądzi - oddala od niej),
geodezja, selenodezja, fizyka i szereg innych dziedzin wiedzy.
Selenonauci pozostawili także na Księżycu sejsmograf. Wobec tego, że przyrząd ten jest zasilany w energię elektryczną
z fotoogniw słonecznych, oczekuje się, że działać on będzie
przez wiele dni księżycowych. Dodać przy tym trzeba, iż odznacza się on wyjątkowo dużą czułością, gdyż może zarejestrować uderzenie meteorytu o masie l g w odległości l km, lub
równie słabe tektonicznie wstrząsy gruntu. (Wykrył on też na
przykład słabe wstrząsy powstające w wyniku osuwania się
na dno niewielkich kraterów księżycowych substancji zalegającej wewnętrzne ich zbocza).
Oczywiście to co wyżej napisałem stanowi tylko pierwsze
informacje. Pełny obraz czynności selenonautów i dokonanych
przez nich odkryć, uzyskamy dopiero po opublikowaniu relacji
jaką złożyli oni po powrocie na Ziemię, po opracowaniu wykonanych przez nich fotografii, a zwłaszcza po drobiazgowym
zbadaniu przetransportowanych przez nich na Ziemię próbek
mineralnych z Księżyca. W ciągu całych miesięcy możemy
więc oczekiwać napływu prawdziwie rewelacyjnych informacji naukowych.
Relacjonując pierwszą wyprawę ludzi na Księżyc trzeba też
choć pokrótce podać zasadnicze dane o jej przebiegu.
Tak jak planowano, wyprawa wystartowała w dniu 16 lipca
o godzinie 14 minut 32. Wielka trzyczłonowa rakieta nośna
Saturn 5 po 11 minutach i 50 sekundach lotu wprawiła swój
ostatni człon S4B, wraz ze statkiem Apollo LM, w wokółziem
ski ruch satelitarny na wysokości 184 km. O godzinie 17 minut
16 silnik ostatniego członu rakiety został uruchomiony jeszcze
raz, co zwiększyło prędkość lotu z 7,8 do 10,9 km/s w wyniku
czego orbita statku przekształciła się w wydłużoną elipsę
z punktem apogeum poza orbitą Księżyca. (Taki dwuetapowy
odlot od Ziemi realizuje się dlatego, aby precyzyjniej osi::>gnąć
konieczną dla osiągnięcia Księżyca prędkość odlotu od Ziemi,
kierunek odlotu i moment odlotu).
O godzinie 17 minut 43 selenonauci przeprowadzili manewr
połączenia ze sobą statków Apollo i LM i odczepienia ich od
rakiety nośnej.
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Do godziny 4 minut 12 w dniu 19 lipca statek oddalał się
od Ziemi rozpędem, a więc z prędkością malejącą, dlatego, że
ruch jego był hamowany przez przyciąganie Ziemi. W tym
momencie prędkość statku miała wartość tylko 0,9 km/s, odległość od Ziemi była równa 320 000 km, a od Księżyca
66 000 km. Od tego miejsca prędkość statku zaczęła rosnąć pod
wpływem przyciągania Księżyca. Tego samego dnia o godzinie
18 minut 26 statek znalazł się poza Księżycem na wysokości
148 km i wówczas selenonauci włączyli na 360 sekund silnik
członu rakietowego statku Apollo, aby zmniejszyć prędkość
lotu statku z 2,_5 do 1,6 km/s. W wyniku tego statek zaczął
okrążać Księżyc ruchem satelitarnym na wysokości od 111 km
(poza Księżycem) do 315 km (po stronie zwróconej ku Ziemi).
O godzinie 22 minut 41 prędkość zmniejszono jeszcze o 48 m/s,
co przekształciło orbitę w elipsę odległą od powierzchni Księ
życa od 100 do 120 km.
W dniu 20 lipca o godzinie 18 minut 50 Armstrong i Aldrin
odczepili statek LM od statku Apollo w którym pozostał ich
trzeci towarzysz Michael Collins. O godzinie 20 uruchomili oni
na 15 sekund z siłą ciągu 477 kG hamujący silnik rakietowy
statku LM co przekształciło jego orbitę w elipsę z punktem periselenium na wysokości 15 km i w odległości 400 km na wschód
od planowanego miejsca lądowania. Punkt ten statek osiągnął
o godzinie 21 minut 5 i wówczas selenonauci włączyli hamujący silnik rakietowy statku, aby wylądować na Księżycu.
Przebieg lądowania niemal do ostatniej chwili miał być sterowany przez urządzenie automatyczne, które Armstrong miał
wyłączyć dopiero na wysokości 30 m ponad powierzchnią
Księżyca i ręcznie pokierować końcowym opuszczeniem się na
Księżyc. W rzeczywistości jednak końcowa faza lądowania
miała przebieg inny. Okazało się bowiem, że statek opadał do
wnętrza usianego głazami niewielkiego krateru księżycowego,
toteż Armstrong musiał wcześniej wyłączyć automat sterowniczy i ręcznie pokierować lądowaniem statku, tak aby osiadł
on poza tym kraterem. Przedłużyło to jednak czas trwania lą
dowania, toteż rakietowy silnik hamujący statku zaczął zuży
wać rezerwowe zapasy substancji napędowej, tak że statek
wylądował niemal na ich resztkach. Lądowanie nastąpiło
w dniu 20 lipca o godzinie 21 minut 17 i 43 sekundy w pobliżu
planowanego rejonu. Lądowanie trwało prawie 13 minut.
Neil Armstrong przebywal na powierzchni Księżyca od godziny 3 minut 55 do 6 minut 10 w dniu 21 lipca, a Edwin Aldrin od godziny 4 minut 14 do 5 minut 57.
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selenonauci pozostawili na nim
(na przykład tornistry), aby odciążyć kabinę. Start nastąpił w dniu 21 lipca o godzinie 18 minut 54.
Działając przez 438 sekund z siłą ciągu 1589 kG napędowy silnik rakietowy kabiny statku wyprawowego uniósł ją na wysokość kilkudziesięciu kilometrów i wprawił ją tam w ruch
w kierunku równoległym do powierzchni Księżyca z prędkością
1,8 km/s co z nadmiarem wystarczyło na to, aby przekształcić
kabinę w sztuczny księżyc Księżyca. (Oczywiście zużyty człon
hamujący statku wyprawowego pozostał na Księżycu, przy
czym służył on dla kabiny jako podstawa startowa). Następnie
selenonauci zrealizowali trudne i subtelne manewry mające na
celu przybliżenie się do krążącego przez cały czas wokół Księ
życa ruchem satelitarnym statku kosmicznego Apollo, a następnie przyłączenie się do niego. Połączenie się obu statków
nastąpiło o godzinie 22 minut 35 przy czym nieoczekiwanie
wpadły one w ruch wirowy, ale Collinsowi w ciągu kilku sekund udało się opanować sytuację i zlikwidować to zakłócenie.
Z kolei Armstrong i Aldrin zabrali ze sobą cały sprzęt naukowy i powrócili z nim do kabiny Apollo, a niepotrzebna już
kabina statku wyprawowego została odczepiona i odrzucona,
aby zmniejszyć obciążenie statku Apollo przed mającym nastąpić odlotem ku Ziemi. Nastąpił on jednak nie od razu, gdyż
statek Apollo krążył jeszcze ruchem satelitarnym wokół Księ
życa do godziny 5 minut 56 w dniu 22 lipca. W tym momencie,
w czasie lotu poza Księżycem - selenonauci włączyli na 149
sekund silnik członu rakietowego statku Apollo, aby zwiększyć
prędkość lotu z 1,6 do 2,6 km/s, co aż nadto wystarczyło dla
odlotu ku Ziemi.
Oczywiście do odległości 66 000 km od Księżyca statek oddalał się z prędkością malejącą dlatego, że ruch jego był hamowany przez przyciąganie Księżyca. Ostatecznie więc pręd
kość spadła do l km/s. Od tego miejsca jednak zaczęła ona
rosnąć pod wpływem przyciągania odległej o 325 000 km
Ziemi.
Lot powrotny do Ziemi trwał do 24 lipca przy czym zasadnicze znaczenie w czasie niego miało utrzymanie statku na prawidłowej trajektorii, gdyż musiał on wlecieć do atmosfery pod
ściśle określonym kątem, gdyż prędkość wlotu miała wartość
11 km/s, toteż oczekiwało kabinę niezwykle gwałtowne hamowanie aerodynamiczne.
Wlot do atmosfery kabiny Apollo musiał nastąpić pod kątem
nie większym niż 7° ,l (na wysokości 122 km), gdyż w przecały zbędny sprzęt
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ciwnym przypadku hamowanie aerodynamiczne byłoby zbyt
gwałtowne. Kąt ten nie mógł także być mniejszy niż 5°,5
dlatego, że wówczas kabina Apollo (przed wlotem do atmosfery
została ona odczepiona od członu rakietowego i obrócona ża
roodporną podstawą w kierunku lotu) odbiłaby się od atmo~
sfery.
Wlot do atmosfery i hamowanie aerodynamiczne miały przebieg normalny. Po prawie całkowitym zahamowaniu ruchu
kabiny rozwinęły się spadochrony na którvch kabina szczę
śliwie opadła na wody Oceanu Spokojnego w rejonie Wysp
Hawajskich w dniu 24 lipca 1969 r. o godzinie 18 minut 51.
Zakończenie tej niezwykłej podróży stanowiła jeszcze trwająca do 11 sierpnia kwarantanna biologiczna selenonautów.
Choć bowiem możliwość istnienia życia na powierzchni Księ
życa jest wykluczona, to jednak nie można było wykluczyć
możliwości istnienia mikroorganizmów w gruncie Księżyca,
(choć było to niezwykle mało prawdopodobne). Wobec tego
więc, że przeniesione z surowych warunków księżycowych do
warunków ziemskich mogłyby one znaleźć dogodne warunki
dla szybkiego rozmnażania się, nie można było ryzykować
i wskazana była raczej przesadna nawet ostrożność. Jak wiadomo kwarantanna ta wykazała, że selenonauci nie zakazili się
na Księżycu żadną chorobą, a badania próbek mineralnych nie
wykazały obecności w nich mikroorganizmów. Niemniej jednak
przez jakiś czas jeszcze zalecona będzie ostrożność w tej dzie-

dzinie.
Po pomyślnym przebiegu wyprawy Apollo 11 zapadła decyzja zrealizowania jeszcze 9-u takich wypraw do połowy 1973 r.
Najbliższa z nich ma nastąpić w połowie listopada. Miejsce lą
dowania wyprawy Apollo 12 ma się znajdować w pobliżu równika księżycowego na Oceanie Burz (Oceanus Procellarum)
o około 600 km na zachód od krateru Kopernik. Program wyprawy ma być niemal identyczny z programem wyprawy Apollo 11. Do nadzwyczaj cennych jej rezultatów należeć będzie
więc wykrycie ewentualnych różnic w charakterze gruntu
Księżyca i umieszczenie w drugim punkcie jego powierzchni
odbłyśnika laserowego, a zwłaszcza sejsmografu.
Następne wyprawy Apollo będą lądować w jeszcze innych
miejscach, w tym także zdala od równika. W końcowych wyprawach selenonauci mają zabierać ze sobą małe pojazdy terenowe, a czas pobytu na Księżycu ma być przedłużony do 72
godzin.
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PROGRAM NAUKOWY PIONIERSKIEJ WYPRAWY
NA KSIĘŻYC
Ci śmiali !udzie gotowi zresztą byli nawet na śmierć, byle
wydrzeć przedtem gwiaździstemu niebu bodaj jedną z tych
jego tajemnic, które tak zazdrośnie ukrywa przed człowie
kiem.

(Jerzy
str. 24)

Żuławski:

"Na srebrnym Globie", Kraków, 1956,

Jedna z największych fantazji ludzkości przestała być fantazją. Człowiek wylądował na Księżycu, dotknął stopami jego
powierzchni, na własne oczy zobaczył tamtejszy krajobraz oraz
wiecznie bezchmurne niebo. Wreszcie własnoręcznie zebrał
próbki gruntu księżycowego, które zostaną dokładnie zbadane
w ziemskich laboratoriach.
Tego niezwykłego czynu dokonali amerykańscy selenonauci:
A. Armstrong (dowódca wyprawy "Apollo-11") i Edwin
E. A l dr i n (pilot zespołu wyprawowego LM). Trz.e ba jednak
pamiętać, że niezbędna po temu wiedza była własnością uczonych całego świata. Informacje zaś zebrane podczas pionierskiej wyprawy na Księżyc staną się udziałem całej ludzkości.
Program naukowy pionierskiej wyprawy na Księżyc nie był
zbyt bogaty. Trzeba było przecież uwzględnić fakt, że pierwsi
selenonauci w każdej chwili mogli się tam zetknąć z nieznanymi problemami i ze względu na bezpieczeństwo nie można
ich było obarczać obszerniejszym programem badawczym. Pomimo to analiza przywiezionego na Ziemię materiału dostarczy
na pewno sporo ciekawych, nieznanych dotąd danych o naszym
najbliższym sąsiedzie kosmicznym.
Pierwsi· selenonauci wylądowali w południowo-zachodniej
części Mare Tranquillitatis, prawdopodobnie około 4-15 km
na wschód od lądowiska nr 2 (mniej więcej 30-40 km na
północny wschód od krateru Moltke 1 ). Ten region globu księ
życowego był dość dokładnie zbadany przez sondy automatyczne typu "Lunar Orbiter" i "Surveyor", a także przez załogę statku "Apollo-l O".
Niemożliwość dokładnego zlokalizowania lądo•wiska wynika
głównie z ,faktu, że tuż przed dotknięciem powierzchni Księ1 ) Moźe uda się dokładnie zlokalizować to miejsce po wyświetleniu
,
filmu, który nakręcony został tuż przed wylądowaniem .
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życa trzeba było wyłączyć komputer, gdyż zespół wyprawowy
LM zaczął opadać na teren pokryty licznymi skałami. Selenonauci musieli więc przejąć w swoje ręce kontrolę nad ostatnim
etapem lotu, wybierając do lądowania dno niewielkiego i płyt
kiego krateru. A zatem byli bardzo zajęci i zbyt podnieceni,
aby identyfikować teren z posiadanymi mapami.
Lądowanie odbyło się około 22 godziny po wschodzie Słońca,
które wówczas znajdowało się zaledwie 11° nad wschodnim
horyzontem lądowiska i w ślimaczym tempie wznosiło się po
księżycowym nieboskłonie (ruch Słońca na niebie Księżyca
odbywa się z prędkością kątową około 30' na godzinę). Powierzchnia lądowiska była więc widoczna bardzo plastycznie,
ponieważ przy tak ukośnym oświetleniu wzniesienia księży
cowe rzucają długie i ostro zarysowane cienie.
W tym czasie Ziemia była mniej więcej dwa dni przed
"ostatnią kwadrą" i świeciła około 60° nad zachodnim horyzontem lądowiska. W zenicie znajdowała się nad obszarami leżącymi około 200 km na północny zachód od środka zwróconej
ku nam półkuli Księżyca, bardzo blisko południowego wału
górskiego krateru Schroter.
Pierwszą czynnością, którą Armstrong wykonał na powierzchni Księżyca, było sprawdzenie możności poruszania się
tam oraz zebranie za pomocą składanej łopatki próbki gruntu
księżycowego i wsypanie jej do woreczka umieszczonego w kieszeni skafandra. Zrobił to na wypadek, gdyby z jakichś nieznanych przyczyn trzeba było opuścić glob księżycowy wcześ
niej niż to przewidywał program wyprawy.
Pierwszy jego krok był niepewny i zrobiony z zachowaniem
wszelkiej ostrożności, lecz następne stawiane były coraz śmie
lej. Toteż wkrótce na powierzchnię Księżyca wyszedł także
Aldrin i obaj selenonauci zabrali się do realizacji programu
badawczego wyprawy. Ruchy ich były płynne, przypominające
nieco ruchy nurków pod wodą lub dzieci ślizgających się po
lodzie. Bezpodstawne zatem okazały się obawy niektórych
uczonych, że w warunkach zmniejszonej siły ciążenia wystą
pią trudności w poruszaniu się.
Selenonauci ubrani byli w ciężkie skafandry kosmiczne, które
wraz z "przenośnymi systemami życiodajnymi" ważą po 85 kG.
Ich zadaniem jest między innymi chronić selenonautów przed
korpuskularnym i krótkofalowym promieniowaniem Słońca.
A przecież na promieniowanie to byli szczególnie narażeni na
Księżycu, ponieważ dochodzi ono tam bez najmniejszych przeszkód (brak atmosfery). Obecnie zaś jesteśmy w okresie wzmo-
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żonej aktywności słonecznej,

bo maksimum wypadło w 1968 r.
lub wypadnie w 1969 r. (Urania, 1969, nr 5, str. 152).
Widocznie jednak nad zdobywcami Księżyca "czuwał" mito~
logiczny bóg Słońca i światła - Apollo, patron amerykańskich
wypraw księżycowych. W okresie bowiem od 19 do 22 lipca
1969 r. aktywność słoneczna była słabsza niż w dniach poprzedzających bezpośrednio start z Ziemi.
Po powrocie na Ziemię selononauci poddani zostali kilkunastodniowej kwarantannie, aby mogły ujawnić się skutki
ewentualnego zakażenia drobnoustrojami z Księżyca. W tym
nawet celu w pobliżu Houston (Teksas) zbudowano specjalne
"księżycowe laboratorium odbiorcze", zwane w skrócie LRL
(Lunar Receiving Laboratory) . Znajdują się w nim pomieszczenia dla selenonautów, hangar dla kabiny "Apollo" oraz laboratorium, w którym wykonano wstępne badania próbek gruntu
księżycowego.

Była to oczywiście ostrożność "na zapas", bo przecież powierzchnia Księżyca jest dokładnie wysterylizowana. Zachodzą tam bowiem wielkie i gwałtowne wahania temperatury,
a ponadto jest ona poddana silnemu działaniu nadfioletowych
promieni Słońca, niszczących wszelkie drobnoustroje.
Zgodnie z przewidywaniami widoczność na Księżycu była
doskonała, gdyż światło słoneczne jest tam jeszcze bardziej
jaskrawe niż na Ziemi. Również jego powierzchnia okazała się
na tyle twarda, aby z powodzeniem wytrzymać ciężar statku
kosmicznego.
Okolica lądowiska jest ciemnoszara, miejscami kredowobiała,
a gdzieniegdzie ma barwę popiołu. Selenonauci znajdowali jednak także kamienie o barwie purpurowej, a nawet zupełnie
czarnej. Armstrong znalazł też kilka· kawałków minerału, do
złudzenia przypominających mikę. Jego zdaniem są to odłamki
spadłych na Księżyc meteorytów. Wszystko pokrywa cienka
warstwa miałkiego pyłu o barwie czekoladowej, prawdopodobnie również pochodzenia meteorytowego.
Wstępne badania wykazały, że pył księżycowy składa się
w jednej trzeciej z bardzo drobnych "szklistych kuleczek",
których średnice wahają się w granicach od kilku mikronów do
dziesiątych części milimetra. W skład pyłu wchodzą również
substancje krystaliczne oraz dość nieoczekiwanie duży procent tlenku tytanu (około 5Q/o), a bardzo mało żelaza. Na naszej
planecie tak duża zawartość tytanu występuje jedynie w niektórych skałach wulkanicznych.
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"Szkliste kuleczki" powstają prawdopodobnie na skutek
upadku na Księżyc z prędkością kosmiczną mikroskopijnych
meteorytów. Przy takim upadku wytwarza się wysoka temperatura i w rezultacie część materii księżycowej zostaje stopiona. Materia ta jest wyrzucana na pewną wysokość, a po
ostygnięciu opada w postaci "szklistych kuleczek''. One to
właśnie sprawiają, że powierzchnia globu księżycowego jest
dość śliska.

Najcenniejszym chyba plonem pierwszej wyprawy na Księ
próbki jego gruntu o ogólnej wadze około 50 kG. (Mowa
o ziemskiej wadze, gdyż na Księżycu ważyły one zaledwie
około 8 kG). Dokładna ich analiza pozwoli ściśle określić skład
chemiczny skorupy globu księżycowego, a może także umożliwi
rozwiązać wiele innych, nie mniej ważnych problemów selenalogicznych i kosmologicznych.
Warto przy okazji przypomnieć, że automatyczny analizator
"Surveyora-5" dokonał już takiej analizy i to w tym samym
regionie Księżyca (Urania, 1969, nr 2, str. 51-53). Będzie więc
można porównać oba wyniki, a uzyskane w ten sposób doświadczenie w niedalekiej już przyszłości będzie mogło być
wykorzystane przy badaniu składu chemicznego skorupy
Marsa.
Próbki gruntu księżycowego zbadane zostaną pod względem
mineralogicznym, petrograficznym, chemicznym, radiologicznym, magnetycznym, elektrycznym, organicznym itp. Analizy
dokonać mają wybitni uczeni nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale również z innych krajów (Anglia, Australia, Belgia,
Finlandia, Japonia, Niemiecka Republika Federalna i Szwajcaria).
Może wreszcie uda się kosmologom odpowiedzieć na pytanie,
czy Księżyc powstał w tym samym czasie co nasza planeta,
czy też kiedyś był samodzielną planetą i dopiero później został
"porwany" przez Ziemię. A może wskutek sił grawitacyjnych
Słońca i planet wielkich oderwał się od Ziemi?- jak w XIX w.
przypuszczał Jerzy H. D ar w i n, syn wielkiego biologa angielskiego. Fazostałością tego wydarzenia ma być Ocean Spokojny, który rzekomo jest "blizną" po wielkiej ranie dartej
w plastycznym jeszcze płaszczu naszej planety.
Selenonauci przywieźli też ekran naświetlony promieniowaniem korpuskularnym Słońca. Urządzenie powyższe, zbudowane według pomysłu dra Johannesa G e i s s a z uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria), zainstalowane było ponad godzinę na
powierzchni Księżyca. Najważniejszą jego częścią jest arkusz
życ są
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folii aluminiowej, przypominający nieco ekran kinematograficzny. Folia ta będzie dokładnie zbadana, co pozwoli poznać
skład chemiczny "wiatru słonecznego".
Przywieziono również wiele rewelacyjnych fotografii, zrobionych po raz pierwszy przez człowieka bezpośrednio na Księ
życu. Były one wykonane za pomocą odpowiednio przystosowanych aparatów, wyprodukowanych przez szwedzką firmę
Hasselblad. Aparat taki wyposażony jest w standartowy obiektyw Planar o otworze l : 2,8 i ogniskowej 80 mm, produkcji
znanej firmy niemieckiej Zeiss. Można do niego stosować też
wymienny teleobiektyw o otworze l: 5,6 i ogniskowej 250 mm.
Ponadto selenonauci zainstalowali i pozostawili na powierzchni Księżyca aparaturę do pomiaru aktywności sejsmicznej. Urządzenie to waży około 45 kG, zbudowane zaś zostało
według pomysłu dra Gary L a t h a m a z laboratorium geologicznego Uniwersytetu Kolumbijskiego w Nowym Jorku,
który także kieruje całym eksperymentem.
Sejsmografy umiejscowione zostały w odległości około
24 m od miejsca wylądowania zespołu wyprawowego LM.
Mają działać przez rok lub nawet dłużej, a informacje naukowe
przekazywane są na Ziemię automatycznie drogą radiową.
Nie wiadomo tylko, czy aparatura wytrzyma nadmierną temperaturę podczas księżycowego południa. Zachodzi bowiem
obawa, że w czas.i e sta·r tu z Księżyca uszkodzono osłonę termiczną.

Rejestracja trzęsień skorupy Księżyca, jakie wywoływane
w następstwie upadków meteorytów, pozwoli wyciągnąć odpowiednie wnioski o budowie jego wnętrza. Przekonamv się
także, czy występują tam przesunięcia mas skalnych wskutek
napięć powstających w skorupie globu księżycowego i czy
współcześnie na Księżycu dochodzi do erupcji wulkanicznych.
Niektórzy uczeni utrzymują bowiem, że glob księżycowy
jest ciałem zimnym i już zupełnie martwym.
Szereg wstrząsów gruntu księżycowego zostało już zarejestrowanych. Na przykład 25 lipca br. aparat zanotował trzęsie
nia, które uczeni zidentyfikowali jako wstrząsy wywołane przez
obsunięcia się mas skalnych ze zboczy górskich jakiegoś bliskiego krateru. Jest to jednak zbyt skąpy materiał, aby można
było już odpowiedzieć na pytanie, czy obsunięcia te wywoły
wane są przez upadki meteorytów, czy też powodują je wstrzą
sy wywołane ruchami tektonicznymi.
Trudno również powiedzieć, czy idzie tu o zjawiska, jakie
niewątpliwie towarzyszyły staczaniu się olbrzymich głazów ze
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zboczy księżycowych, odkrytych na zdjęciach otrzymanych
za pomocą sond "Lunar Orbiter" (Urania, 1968, nr 9, str. 256257). Głazy te stoczyły się w stosunkowo niedawnych czasach
i pozostawiły za sobą wyraźne ślady.
Z niezwykle ciekawą hipotezą wystąpił dr Latham po wstęp
nej analizie informacji, które otrzymano już w pierwszych
dniach pracy sejsmografów. Jego zdaniem glob księżycowy
ma skorupę o grubości około
20 km, a to oznaczałoby, że jego rozwój przebiegał mniej
więcej tak samo jak rozwój
Ziemi. O ile więc hipoteza ta
zostanie potwierdzona,
wówczas będziemy świadkami
największego chyba odkrycia,
jakiego w selenologii dokonano
w ostatnich latach.
W tym miejscu należy przypomnieć, że litosfera naszej planety ma około 30-50 km grubości. Tworzą ją dwa zasadni-

®

Rys. l. Głaz stoczony ze zboczy krateru Witelo: a - przybliżony kształt
głazu, b pozostawiony ślad na
zboczu górskim

l

li

czepiętra (sial i sima), nazwane w zależności od składu chemicznego skał. Piętro górne utworzone jest z sialu, zbudowanego
przede wszystkim ze skał granitowych. Natomiast piętro dolne
tworzy sima, zbudowana ze skał bazaltowych.
Selenonauci zainstalowali wreszcie na Księżycu specjalny
reflektor kwarcowy o wadze około 29 kG, mogący odbijać wiąz
kę promieni laserowych wysyłanych z Ziemi. Ten zaś eksperyment, którym kieruje dr Caroli C. A 11 e y z uniwersytetu
w Mary land pod Waszyngtonem, umożliwić ma dokładny pomiar odległości Księżyca od Ziemi w poszczególnych punktach
jego orbity.
Naukowcom z obserwatorium w San Francisco udało się uruchomić reflektor laserowy dopiero l sierpnia br. Wiązka promieni światła dotarła do Księżyca i po odbiciu od zwierciadła
kwarcowego powróciła na Ziemię po ok. 2,5 sekundach. Na tej
podstawie grupa uczonych pod kierunkiem dra Jamesa F a ll er a z Obserwatorium Licka (Mount Hamilton) obliczyła od-
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ległość globu księżycowego od Ziemi, która
nosiła 363 153 440
45 m.
Z powyższych rozważań wynika zatem, że
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w tym dniu wy-

zdobycie Księżyca
nowy etap w badaniach jego przyrody. Niedługo, bo już 14 listopada hr. nastąpić ma start drugiej wyprawy ("Apollo-12"). Tym razem dwaj selenonauci (Charles
C o n r a d i Alan L. B e a n) wylądować mają na lądowisku
nr 4, położonym- w południowo-wschodniej części · Oceanus
Procellarum (około 300 km na południe od krateru Kopernik*).
Mają tam przebywać przez około 28-32 godziny i zbadać
okolicę w promieniu 90-100 m. Program badawczy będzie
mniej więcej taki sam jak pierwszej wyprawy.
Ten region Księżyca jest bardzo interesujący, a każdym razie nie mniej ciekawy od południowo-zachodniej części Mare
Tranquillita·t is. Dochodzą tu bowiem jasne smugi krateru Kopernik, których przyroda nie została dotąd dobrze poznana.
A może znajdują się tam również kamienie, wyrzucone podczas tworzenia się krateru noszącego nazwisko wielkiego astronoma. Radiologiczna analiza tych kamieni umożliwiłaby określić bezwzględny wiek krateru.
zapoczątkowało

Od Redakcji:

Numer niniejszy poświęcamy w znacznej części udanej, pierwszej
wyprawie człowieka na Księżyc. Do tematu tego przyjdzie nam jeszcze
nie raz wracać, choć w najbliższej przyszłości przewiduje się następna
wyprawa - statku Apollo-12.
Oba artykuły, napisane przez naszych stałych Współpracowników na
podstawie wstępnych i niekompletnych materiałów, wzajemnie uzupeł
niają się. Aby uniknąć powtarzań dokonaliśmy pewnych skrótów, za co
przepraszamy Autorów.
STANISŁAW

GRZI';DZIELSKI -

Warszawa

SZTUCZNE SATELITY A KORZYŚCI GOSPODARCZE (III)

Producenci nowych tworzyw
Weźmy ziarenko soli i spuśćmy je z wysokości jednego cen- ·
tymetra na podłożoną płytkę. Wyobraźmy sobie uderzenie
tysiąc razy słabsze. Takim mniej więcej wstrząsom podlega
skorupka jajka na skutek bicia serca embriona kurczęcia. Po~
miar tętna embriona nie jest więc rzeczą łatwą, a jeżeli jest
teraz możliwy, to dzięki sztucznym satelitom Ziemi. Są one
*) Lądowisko nr 4 zostało przeniesione o około 4;00 km na wschód od
pierwotnej lokalizacji (Urania, 1969, nr 9, str. 244).
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bombardowane w przestrzeni okołoziemskiej przez niezmiernie
drobne cząstki pyłowe o masach jednej milionowej i jednej miliardowej grama. Bombardowanie to powoduje erozję powłoki
satelity i właśnie dla zbadania tych efektów i możności dokonania zliczeń uderzeń zostały zbudowane specjalne czujniki, które
później znalazły zastosowanie w badaniach biologicznych.
Czujniki te pracują na zasadzie wykorzystania zjawiska piezoelektrycznego w pewnych kryształkach: mianowicie najdrobniejsze nawet odkształcenie kryształu powoduje pojawienie się
prądu elektrycznego, który może być wzmocniony i zarejestrowany.
Jest to jeden z niezmiernie licznych przykładów wykorzystania technologii opracowanej dla potrzeb eksperymentów
kosmicznych w innych dziedzinach życia. Najliczniejsze tego
rodzaju przykłady dotyczą nowych tworzyw. Urządzenia kosmiczne pracują bowiem w warunkach nietypowvch dla maszyn ziemskich. Nikt np. nie dziwi się, jeżeli zespoły samochodu
ulegają częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu, gdy zostanie
on poddany niezmiernie gwałtownemu opóźnieniu (lub ogólniej
biorąc przyspieszeniu) na skutek najechania z dużą prędkością
na przeszkodę. Przyspieszenie może wtedy wynosić np. 50 razy
przyspieszenie ziemskie co oznacza, że każda część pojazdu
uległa takiemu odkształceniu, jak gdyby ciężar jej stał się nagle pięćdziesięciokrotnie większy. Tego rodzaju przyspieszenia
mogą się pojawiać w pojeździe kosmicznym w trakcie normalnego reżymu pracy, np. przy starcie rakiety bezzałogowej. Co
więcej przyspieszenia o takiej wielkości mogą być szybko
zmięnne i zmieniać kierunek wiele razy na sekundę. Takim
siłom poddawany jest pojazd kosmiczny na skutek drgań zwią
zanych z pracą jego silnika odrzutowego. Technologia kosmiczna musi więc traktować tak trudne warunki pracy za normalne
i wszystkie zespoły muszą być wtedy niezawodne. Nakłada to
niezmiernie ostre wymagania na wytrzymałość materiałów.
Równocześnie materiały używane do konstrukcji muszą być
możliwie lekkie. Tak więc dzięki eksperymentom kosmicznym
rozpowszechniły się wielofazowe tworzywa sztuczne, a w szczególności żywice epoksydowe wzmocnione włóknem szklanym.
Przy takim samym ciężarze jak stal mają one wytrzymałość
przeszło dwukrotnie większą. Po dodaniu do nich piasku udało
się otrzymać z tych tworzyw nowy materiał techit. Jest
on niezmiernie odporny na korozję i równocześnie bardzo wytrzymały mechanicznie. Znalazł więc od razu szerokie zastosowanie przy budowie rurociągów.
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Odporność

na duże przyspieszenia jest równoznaczna z odna upadek, rzucanie itp. wstrząsy. Dzięki astronautyce zdobyto szerokie doświadczenie w budowie aparatury pomiarowej optycznej i elektronicznej oraz innych przyrządów
tego rodzaju niewrażliwych na traktowanie, które normalny
sprzęt doprowadza do rozsypki.
Urządzenia mechaniczne wymagają zawsze smarowania ło
żysk i innych części trących. W warunkach próżni kosmicznej
zwykłe smary gazują, co oznacza, że wydobywają się z nich
składniki gazowe zanieczyszczające aparaturę, a smar traci
swoje właściwości. Spowodowało to poszukiwania substancji
smarnych nie posiadających tych własności i znalazły one już
zastosowanie w urządzeniach pracujących na Ziemi w trudnych warunkach. Udało się również wytworzyć nowe stopy
metali odporne na zużycie nawet gdy przerwana zostanie warstwa smaru, co otwiera nowe możliwości w dziedzinie budowy
pornością

łożysk.

Przy starcie pojazdu kosmicznego wszystkie urządzenia mubyć chronione korpusem metalowym zabezpieczającym
przed zniszczeniem w czasie przelotu pojazdu przez atmosferę
ziemską. Gdy satelita znajduje się na orbicie i porusza się
praktycznie biorąc w próżni, musi on rozwinąć aparaturę potrzebną mu do normalnej pracy. Będą to np. wielometrowe
anteny radiowe czy płaty tzw. baterii słonecznych, dzięki którym satelita uzyskuje energię elektryczną na koszt promieniowania Słońca. Dla łatwego i niezawodnego rozkładania potrzebnych struktur opracowano prosty człon rozciągalny, który w stanie złożonym ma postać zwiniętej taśmy. W c~asie
rozkładania taśma skręca się w sztywną rurę o dużej długości.
Ziemskie zastosowania tego nieskomplikowanego pomysłu są
już rozliczne: począwszy od różnych składanych anten i masztów, a skończywszy na składanych śmigłach do helikopterów. Inny przykład natychmiastowego zastosowania technologii kosmicznej: dla celów poruszania się po powierzchni
Księżyca opracowano indywidualny pojazd lunonauty przystosowany do pokonywania przeszkód terenowych. Pojazd porusza się na sześciu nogach a sterowany jest przy pomocy
jednego lewarka. Pojazd taki może być nieocenioną pomocą
dla ludzi ułomnych i inwalidów, umożliwiając im np. łatwe
pokonywanie schodów - rzecz niemożliwą w przypadku zwykłego wózka.
Być może, że najbardziej ze wszystkich ubocznych produktów technologii kosmicznej zaważą na życiu codziennym tzw.
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ogniwa paliwowe. Satelita potrzebuje znacznej ilości energii
elektrycznej dla pracy swych przyrządów i umożliwiania
przekazania danych pomiarowych Ziemi na drodze radiowej.
Pobór mocy waha się od kilkudziesięciu do kilkuset watów.
Baterie słoneczne nie mogą pokryć pełnego zapotrzebowania byłyby wtedy zbyt wielkie i ciężkie. Poza tym dają one prąd
tylko wtedy, gdy satelita jest oświetlony przez Słońce. A niski
satelita, o pułapie kilkuset km, przez połowę czasu przebywa
w cieniu Ziemi. Potrzebne jest więc inne, dodatkowe źródło
energii elektrycznej. Zwykłe akumulatory są niezmiernie mało wydajne w stosunku do ich masy. Właściwe rozwiązanie
uzyskano konstruując tzw. ogniwa paliwowe, dostarczające
energii elektrycznej w procesie utleniania wodoru na zimno
w obecności katalizatorów. Kilogram masy takiego ogniwa
może dostarczyć przeszło pół kilowatogodziny energii. Uzyskuje się w ten sposób względnie tanie i - rzec można niemalże kieszonkowe źródło dużych ilości energii elektrycznej. Będzie to umożliwiało w przyszłości zasilanie wielkiej
ilości osobistych urządzeń elektrycznych, np. w pełni realne
stanie się indywidualne "centralne ogrzewanie" ubrania zimą.
W skali bardziej ważkich problemów - można się spodziewać, że ogniwa paliwowe rozwiążą problem spalin samochodowych we współczesnych metropoliach. Główną trudnością
w spopularyzowaniu samochodu elektrycznego jest jego niewielki zasięg od ładowania akumulatorów do następnego ła
dowania. Kłopoty te znikną z chwilą gdy ogniwa paliwowe
staną się dostatecznie tanie i masowo produkowane.
Listę zastosowań technologii kosmicznej w różnych działach
gospodarki możnaby ciągnąć długo. Prawdopodobnie z perspektywy czasu okaże się, że osiągnięte korzyści ekonomiczne
wielokrotnie przekroczyły koszta samych przedsięwzięć kosmicznych, a stracą w pierwszym rzędzie te kraje, które od
tych poczynań stały na uboczu.

KRONIKA
Najważniejsze

dane o

OdZegło§ć Księżyca

Księżycu

od Ziemi

odległość (perigeum)
NajWiiększa odległość (apogeum)

Najmniejsza

Srednia odległość .

. 364 000 km
. 406 800 km
. 384 400 km

Rozmiary

Księżyca

Srednica równikowa
Stosunek do średnicy Ziemi
Stopień na równiku
Największa pozorna średnica kątowa
Najmniejsza pozorna średnica kątowa
Srednia pozorna średn1ica kątowa
Objętość globu księżycowego
Stosunek do objętości Ziemi .

M asa
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3 476 km
0,27.227
30 315m
33'36" (0,55°)
29'24" (0,49°)
31'05" (0,52°)
21 991 391 333 km 3
1/ 64

Księżyca

w gramach
Stosunek do masy Ziemi
Stosunek do masy Słońca .
.
.
Srednia gęstość globu księżycowego

~asa

Elementy orbity

Księżyca

Nachylenie orbity do ekliptyki .
Nachylenie orbity do równika Ziemi
Nachylenie równika do ekliptyki
Srednie nachylenie równika do orbity
Srednia paralaksa dzienna
~imośród orbity
.
.
.
Srednia prędkość po orbicie .
.
.
Srednia prędkość kątowa po orbicie

Okres obiegu i obrotu

5°08'43"
.28° 35'
1° 31,1'
6°40 7'
57'2,70"
0,05490
3680 km/godz.
33'/godz.

Księżyca

27t17h43m (27,322d)
29t1J2h41m (29,531d)
27d7h431ll (27 ,322<1)
655h431ll
708h411ll

Obieg gwiazdowy .
Obieg synodyczny .
Okres obrotu wokół osi
Długość doby gwiazdowej
Długość doby słonecznej

Grawitacja

7,32 • 10 25
1181 (0,01226)
0,0000000368
3,33 g/cm~

Księżyca

Przyspieszenie siły ciężkości
Prędkość ucieczki .

Temperatura powierzchni

Księżyca

Temperatura na dziennej stronie (w punkcie
podsłonecznym)

Temperatura na nocnej stronie .

Powierzchnia

1,61 m/s ek2
2,38 km/sek

+ 130°C
od --150 do --160°C

Księżyca

Ogólna powierzchnia .
Stosunek do powierzchni Ziemi .
.
Powierzchnia stale widoczna z Ziemi
Powierzchnia pasa libracyjnego .
Powierzchnia niewidoczna z Ziemi
Powierzchnia obszarów górzystych
PoWiierzchnia "mórz" księżycoWYch

38 665 580
1/14
15 852 890
6 959 800
15 852 890
32 440 420
6 225 160

km2
km 2
km 2
km 2
km 2
km 2

(41ij/o)
(18°/o)
(41 °/o)
(84°/o)
(16%)
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Libracja Księżyca
Maksymalna libracja w
Maksymalna libracja w
Jasność

i albedo

279

długości
szerokości

Księżyca

Wielkość

-12,6111
gwiazdowa w czasie pełni
0,07
Srednie albedo
.
Albedo obszarów górzystych .
0,2-0,3
0,06-0,07
Albedo "mórz" księżycowych
Albedo najjaśniejszego miejsca (brzegu krateru
0,4
Aristarch) .
.
Albedo najciemniejszego miejsca (plamy na dnie
0,03-0,02
krateru Alfons)
zebra!

Wgłębne

wody

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Księżyca

Jednym z ważnych zagadnień w opanowaniu Księżyca jest problem
zaopatrzenia w wodę. Będzie ona bowiem potrzebna nie tylko dla zabezpieczenia funkcji życiowych selenonautów, ale także jako nieodzowny składowy czynnik pr.ocesu technologicznego przy wykorzystywaniu surowców wnętrza globu księżycowego. Toteż rozwiązaniem tego
zagadnienia zajmuje się dziś wielu znanych selenologów.
Jak wiadomo, Księżyc we współczesnym etapie rozwoju pozbawiony
jest atmosfery i hydrosfery. W swym wnętrzu powinien jednak zawierać wodę w różnych postaciach, także w stanie ciekłym. Niezależnie
bowiem o tej czy innej teorii jego pochodzenia, w okresie powstawania zawierał molekuły wody, która mogła powstawać według następu
jącego schematu: Me + 2 H-+ MeH 2, Me + O-+ MeO, MeH 2 + 2 MeO-+
-+2 Me + MeO + H 20.
Oznacza to, że w początkowym stadium istnienia Księżyca powinna
na nim istnieć woda w postaci gazowej. W miarę zaś powstawania
i wykształcania litosfery, woda stawała się nierozłączną częścią minerałów i skał księżycowych. Gdyby więc na Księżycu w odpowiednim
etapie rozwoju powstała atmosfera, wówczas mogłaby powstać również
hydrosfera. Brak tam jednak warunków fizycznych dla istnienia hydrosfery, toteż wszystka wilgoć wydzielona z wnętrza globu księżyco
wego wyparowała do otaczającej przestrzeni.
Opierając się na hipotezie .o powstaniu wody w pierwszym stadium
rozwoju Księżyca, znani selenolodzy radzieccy G. N. Kat t er f e l d
i P. M. F r o ł o w doszli do wniosku, że woda jako składowa część
skał istnieje we wnętrzu globu księżycowego także we współczesnym
etapie jego r.ozwoju. W głębszych warstwach, gdzie przeważają temperatury wyższe niż krytyczna (375,1 °C) woda może znajdować się
w termodynamicznie nadkrytycznym, częściowo zdysocjowanym stanie.
Jednak w wyższych warstwach temperatura jest niższa od krytycznej
i woda może przechodzić w gazową, a częściowo i ciekłą fazę.
W wyższych warstwach, które mają ujemną temperaturę, woda przechodzi w twardą fazę (lód). Ponieważ już kilka metrów pod powierzchnią Księżyca temperatura nigdy nie podnosi się powyżej punktu zamarzania, woda powinna tam być w twardej fazie. Lód w tej warstwie
winien znajdować się w szczelinach i porach skał księżycowej litosfery.
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Na podstawie obserwacji radarowych T. G o l d z Uniwersytetu Cornella (lthaca, USA) rzeczywiście odkrył istnienie na Księżycu warstwy
wiecznej marzłości. Warstwa ta zalega na głębokości około 30 m i ma
miąższość około 800 m. Intensywność parowania na tej głębokości jest
bardzo mała, ponieważ wahania temperatury podczas doby księżyco
wej tam właściwie już nie zachodzą. Toteż selenonauci mogą wydobywać wodę przez wiercenie otworów do głębokości wiecznej marzłości
i przez nagrzanie tej warstwy do temperatury topnienia lodu.
Ciekłej wody należy oczekiwać w okolicach niedawnej lub współ
czesnej aktywności wulkanicznej (np. na dnie krateru Alfons), a także
w rejonach z selenotermalną i tektoniczną działalnością (np. w kraterach Aristarch, Kopernik, Kepler i Tycho). Podczas zaćmienia Słońca
(ziemskie zaćmienie Księżyca) kratery te pozostają cieplejsze od otoczenia o okoŁo 40-50°C. Fakt ten można wytłumaczyć tym, że ciepło
przenoszone przez wodę zdolne jest do ogrzania szczelin zamarzłych
skał. W tym więc przypadku woda w stanie ciekłym może podchodzić
blisko powierzchni Księżyca.
Poszukiwania wody na Księżycu mogą przynieść najbardziej efektywne wyniki podczas jego apogeum. Przyczyną tego interesującego
zjawiska są efekty rozciągania w sko,r upie globu księżycowego, wywołane działaniem Ziemi. Wiadomo zaś, że planeta nasza wywołuje tam
około 100 razy większe efekty przypływowe niż Księżyc na Ziemi.
(Opracowano na podstawie referatu G. N. Katterfelda i P. M. Frołowa
pt. O glubinnych W'odach Łuny i Marsa, wygłoszonego podczas konferencji radzieckich planetologów, która odbyła się w Leningradzie
w dniach 27-31 stycznia 1969 r.)
STANISŁAW

Księżyc

R. BRZOSTKIEWICZ

oddycha

Obserwatorium Księżyca i P'lanet w Arizonie (USA) przeprowadziło
599 obserwacji dotyczących aktywności kraterów księżycowych. Obserwowano zmiany wewnątrz kraterów i stwierdzono, że zmiany te są dosyć częste w niektórych partiach powierzchni Księżyca. Większość zmian
zauważono w okolicach kraterów posiadających potrzaskane dno. W pobliżu tych właśnie szczelin obserwuje się świecenie gazów.
Dokonano ciekawego spostrzeżenia, że momenty największej aktywności powierzchni. Księżyca zbiegają się z rytmem libracji naszego satelity. Te wstrząsy wywołane przez siłę przyciągania Ziemi powodują
powstanie sił przypływowych i napięć wewnętrznych w ciele Księżyca.
Według obliczeń maksimum i minimum aktywności kraterów Gassendi oraz Arystarch przypada dokładnie na maksimum i minimum rejonowych przypływów. Ciekawe, że najbardziej aktywne rejony położone
są na skrajach mórz księżycowych. Czy więc brzegi księżycowych mórz
oddychają gdy nadchodzi fala przypływu?
MAREK ZOC

Plan podboju Marsa

Na odbytej 6 sierpnia 1969 r. konferencji prasowej dr Thomas
O. P a i n e (dyrektor NASA) ogłosił zamierzenia amerykańskiej astronautyki na na]bliższe lata. Na razie są to oczywiście tylko wstępne założenia programu, który dopiero jesd.enią br. zostanie przedło~ony Kongresowi Stanów Zjednoczonych do zatwierdzenia. Największe ząiqte-
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resowanie wzbudził projekt załogowej wyprawy na Marsa, planowanej
na lata 1981-1983. Szczególnie zaś duże zaskoczenie wywołały dokładne
daty poszczególnych etapów tak odległego jeszcze lotu.
Pierwsza amerykańska wyprawa marsjańska ma składać się z 12
astronautów, którzy 12 listopada 1981 r. wystartują w kierunku Marsa
na pokładzie statku kosmicznego z napędem atomowym. Po 270 dniach
lotu, czyli 9 sierpnia 1982 r. statek wejdzie na orbitę okołomarsjańską
i będzie po niej krążył przez 80 dni.
tym czasie część załogi na dwóch
"lądownikach" wyląduje na powierzchnię Marsa, a po wykonaniu zaplanowanych badań powróci do krążącego po orbicie okołomarsjańskiej
statku macierzystego. Start w drogę powrotną nastąpi 28 pażdziernika
1982 r. i po 290 dniach lotu wyprawa znajdzie się w pobliżu naszej
planety. Lądowanie na Ziemi odbędzie się 14 sierpnia 1983 r., czyli cała
wyprawa ma trwać aż 640 dni.
Przedtem jednak Mars będzie intensywnie badany za pomocą sond
automatycznych. I tak, na r. 1971 zaplanowane są dwa loty ulepszonych
sond kosmicznych typu "Mariner", które umieszczone będą na orbicie
okołomarsjańskiej i sfotografują całą powierzchnię planety z niewielkiej odległości. Natomiast w r. 1973 na orbitę okołomarsjańską mają
być wprowadzone dwa statki programu "Viking", od których odłączą
się bezzałogowe "lądowniki" i łagodnie osiądą na powierzchni Marsa.
Będą one wyposażone w szereg automatycznych urządzeń do badań
naukowych, a między innymi w aparaturę zdolną wykrywać żywe
organizmy.

wr

STANISŁAW

Czy promieniowanie

tła

R. BRZOSTKIEWICZ

jest anizotropowe?

O głośnym odkryciu tzw. szczątkowego promieniowania elektromagnetycznego mowa była w ub. roku na łamach Uranii (na str. 134/5 w n-rze 5
Uranii z 1968 r., w artykule Paczyńskiego). Wspomniano tam, że temperatura odbieranego promieniowania wynosi trzy stopnie powyżej zera
bezwzględnego. Promieniowanie to pochodzi z pierwotnych stadiów rozwoju Wszechświata, kiedy to (mniej więcej przed 10 miliardami lat) był
on wypełniony równomiernie gorącą materią i promieniowaniem. Obecnie trwają intensywne poszukiwania możliwych anizotropii tego promieniowania. Gdyby udało się taką anizotropię zaobserwować, miałoby
to wielkie znaczenie dla kosmologii. Anizotropia taka mogłaby pochodzić
jeszcze z wczesnego etapu ewolucji Wszechświata, co by wskazywało na
określony, anizotropowy model (czy raczej rodzinę modeli) kosmologiczny. Gdyby istniały we Wszechświecie niejednorodności w rozkładzie gę
stości, mogłyby lec one także u podstaw owej anizotropii. Musiałyby
to być oczywiście niejednorodności na dużą skalę, rzędu tysięcy milionów
lat świetlnych. I nawet wtedy, przy różnicy gęstości ok. 106 /o anizotropia promieniowania tła byłaby zaledwie rzędu pół procenta. Widać stąd,
że trudności obserwacyjne mogły jeszcze dotychczas nie pozwolić na
zauważenie tak niewielkiego efektu.
Patridge i Wilkinson, którzy obserwowali mikrofalowe promieniowanie tła, donieśli przed dwoma laty o wariacjach natężenia. Okres tych
wariacji wynosił 12 godzin; wydaje się, że dotychczas nie udało się wyjaśnić genezy tych wariacji. Teoretycznie udało się natomiast przewidzieć pewne niewielkie wariacje w natężeniu promieniowania tła, rejestrowanym przez obserwatora ziemskiego, spowodowane ruchem Ziemi
wokół centrum galaktycznego. Okres tych wariacji miałby wynosić 24 go-
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dziny, jednakże Patr,i dge i Wilkinson nie zaobserwowali ich. Gdyby
w przyszłości udało się wykryć wariacje natężenia promieniowania tła
z tym właśnie okresem, stanowiłoby to sposób bezpośredniej obserwacji
ruchu Ziemi wokół centrum Galaktyki, jak również ruchu samej Galaktyki. W chwili obecnej nierozstrzygnięte jest pytanie, dlaczego nie zaobse<wowano wariacji o okresie 24 godz., a zaobserwowano wariacje
z okresem 12-godzinnym, które teoretycznie powinny być o trzy rzędy
wielkości mniejsze.
Wg Phys. Rew. Letters 18, 557 (1967).
BR. KUCHOWICZ

Krater Rangera 8
Wyniki badań naziemnych i obliczeń wykazują, że krater wybity przez
spadek na Księżyc aparatu kosmicznego Ranger 8 (Wywiadowca 8), który dojrzano na obrazach powierzchni Księżyca przekazanych z aparatów
kosmicznych Lunar Orbiter (Oblatywacz Księżyca), ma średnicę 11,8+
+13,3 m.

KRONIKA PTMA
Turnus szkoleniowo-obserwacyjny w

Niepołomicach

Astronomiczne turnusy szkoleniowo-obserwacyjne, tzw. "wczasy pod
gwiazdami", mają już swoją tradycję i zaprzysiężonych zwolenników,
szczególnie wśród mŁodzieży. Chcąc zadość uczynić żądaniom i zachować
ciągłość szkolenia w tej formie, Zarząd Główny PTMA przy czynnej pomocy aktywu Krakowskiego Oddziału PTMA i w tym roku zorganizował turnus szkoleniowo-obserwacyjny w Niepołomicach. Bazą dla działalności była jak zwykle Stacja Astmnomiezna Oddziału Krakowskiego
zlokalizowana przy Szkole podstawowej nr l w Niepołomicach. Szkolenie
odbyło się w dniach od 2 do 16 lipca 1969 r. pod kierownictwem mgr
H e nr y k a B r a n c e w i c z a. W turnusie szkoleniowo-obserwacyjnym
uczestniczyli reprezentanci następujących miejscowości w kraju: Frasiński Lesław Gliwice, Graborz Wojciech - Kraków, Jackiewicz
Stanisław Kalisz, Małas Zbigniew - Warszawa, Marek Leszek Opole, Mochnacki Wiesław - Nowy Sącz, Sosnowski Marian - Kielce,
Wołyńczyk Konrad Warszawa, Wołyńczyk Michał - Warszawa, Zernbaty Zbigniew - Opole. Uczestnicy turnusu korzystali w pracy szkoleniowej z następujących narzędzi obserwacyjnych: teleskopu (/J 30 cm, teleskopu (/J 20 cm, astrografu, refraktora Zeissa, 2-ch szkolnych telesko~
pów Maksutowa. Instrumenty te poz,walały uczestnikom na obserwację
gwiazd do 12.5 wielkości gwiazdowej. Krótkie lipcowe noce, jak też
występujące często po północy silne zachmurzenie, ograniczały czas obserwacji i nie pozwoliły na wyznaczanie z otrzymanych ocen blasku min :mów (łącznie uzyskanych 26 ocen dla 9 gwiazd). Wykonano również
siedem zdjęć fotograficznych okolic gwiazd zaćmieniowych. Zdjęcia
nieba i dokładnie opracowane obserwacje wzbogaciły zbiory prac amatorskich stanowiących dokumentację Stacji Astronomicznej PTMA
w Niepołomicach. W ramach pracy społecznej uczestnicy turnusu wykonali przykrycie otworu kopuły w 11-gim nowobudującym się pawilonie tejże Stacji, za co należą im się słowa uznania i podziękowania.
TADEUSZ GRZESLO
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•OBSERWACJE
'Obserwacja bardzo jasnego bolidu

W trakcie dokonywania obserwacji gwiazd zmiennych nieregularnych
zaobserwowałem przelot pięknego i nadzwyczaj jasnego bolidu. Meteor ukazał się ok. 2hi2J114Qs (czas środkowo
-europejski) w pobliżu a Cas w punkcie o współrzędnych a = Oih25m
i a = + 58°, przebiegł przez gwiazdozbiór Kasiopeii, Zyrafy, (8° poniżej
Gwiazdy Polarnej), Smoka, Wielkiej Niedźwiedzicy (blisko E UMa)
i znikł w Psach Gończych w punkcie o współrzędnych a = I3h2Qm,
a = 47°. Moment końca lotu ustaliłem dość dokładnie po uwzględnieniu
poprawki chodu użytego do tego celu stopera: 2hi2m46s, 3. Czas przelotu
oceniłem na ok. 6 sekund.
Bardzo ciekawy był przebieg zjawiska. Bolid zabłysnął jako gwiazda
ok. -4111 (biało-żółta), lecz natychmiast zwiększył swą jasność do ok.
-6m do -7m (wyraźnie oświetlał mój zeszyt z notatkami). W początko
wej fazie lotu przedstawiał się jako obiekt o rozmiarach kątowych dwukrotnie mniejszych od tarczy Księżyca w pełni, koloru szybko przechodzącego z bladej początkowo żółci do intensywnej czerwieni. Z "głowy"
bolidu do połowy jego drogi na niebie wyleciało ok. 20 meteorów o jasnościach w granicach od -Im do 4m (najjaśniejszych, do Im było
mniej niż IO). Szczególnie piękny był meteor ok. om o barwie wybitnie
zielonej z nielicznymi lecz kontrastującymi z nim krwawymi ognikami.
Gama barw zarówno w głowie jak odpryskach obejmowała wszystkie
kolory chociaż "całość" była bezwzględnie krwawo-czerwona. Zaobserwować można również było nie przekraczające ok. 2m wahania blasku,
połączone z intensywniejszą wtedy aktywnością bolidu w wyrzucaniu
drobniejszych meteorów i kolorowymi błyskami (żółte, niebieskie, pomarańczowe, białe lecz szczególnie zielone). "Tymczasem" głowa, zachowując krwiste oblicze, posuwała się dalej, zostawiając za sobą potrójny warkocz, a dalej wyraźny ślad. W dalszym ciągu lotu bolid wyrzucił zaledwie kilka żółtych i żółto-czerwonych meteorów od Im do 3m.
Kulminacyjny moment nastąpił w końcowej fazie zjawiska, gdy bolid niespodziewanie zwiększył swoją jasność do ok. -11m (niewiele
słabszy od Księżyca w pełni) i po upływie niespełna 0,5 sekundy wybuchł wyrzucając kilkadziesiąt krwisto-czerwonych meteorów o jasnościach dochodzących do -4m. W chwilę przed rozpadem, równolegle do
wzrostu jasności, bolid zwiększył swoje rozmiary kątowe do ok. 1°.
Niektóre z produktów rozpadu - meteory, doleciały do ok. 15° ponad
horyzont (niższe partie nieba nie były dostępne moim obserwacjom)
i możliwe jest, że część dotarła do powierzchni Ziemi. Bolid zostawił
szeroki na 2° ślad, który obserwowałem przez kilkanaście minut. Dłuż
sze obserwacje uniemożliwił świt. Zauważyłem nieznaczne wygięcie
śladu na północ w jego partiach początkowych.
Punkt w którym meteor się ukazał oraz kierunek jego lotu wskazują
na przynależność do roju Perseid.
Warunki w jakich dokonałem obserwacji doskonałe: niebo czyste, wyśmienite samopoczucie (lądowanie Apollo-U na Księżycu tej samej nocy).
Obserwacje przeprowadziłem z punktu obserwacyjnego (Gdańsk 23,
ul. Zwycięzców I3).
Pożądane wszelkiego rodzaju obserwacje dla ściślejszego opracowania przebiegu zjawiska oraz wyznaczenia toru w atmosferze.

w nocy 20/2I lipca br.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Listopad 1969 r.

Rankiem nad wschodnim horyzontem pięknie błyszczy W e n u s jako
Gwiazda Poranna -3.4 wielkości; kątowa średnica tarczy planety wynosi około 10". Nad ranem też, również nad wschodnim horyzontem widoczny jest J o w i s z. Swieci jak gwiazda około -1.2 wielkości (a więc
znacznie słabiej niż Wenus), a średnica jego tarczy wynosi około 29".
W1 pierwszych dniach miesiąca widoczny jest także M er k u r y, który
rankiem nisko nad południowo-wschodnim horyzontem świeci jak
gwiazda około -0.9 wielkości; kątowa średnica jego tarczy wynosi 5".
Wiecz;orem nisko nad południowo-zachodnim horyzontem widoczny
jest czerwony M ar s; świeci jak gwiazda około +0.6 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Strzelca, Koziorożca i Wodnika, a średnica jego
tarczy wynosi około 7". S a t urn widoczny jest prawie całą noc jako
gwiazda około +0.2 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Barana, Ryb
i Wieloryba; kątowa średnica jego tarczy wynosi 18".
Uran widoczny jest nad ranem w gwiazdozbiorze Panny, ale świeci
na granicy widoczności gołym okiem, bo wśród gwiazd około 6 wielkości, a więc dla jego odnalezienia lepiej użyć lunety lub lornetki. Kątowa
średnica tarczy Urana wynosi około 3".5. N e p t u n jest niewidoczny
(przebywa na niebie zbyt blisko Słońca), natomiast P l u t o n widoczny
jest już nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Warkocza Bereniki
i Panny, ale dostępny jest tylko przez duże teleskopy, bo świeci jak
gwiazdka około 14 wielkości. Bywa też niemal z reguły obserwowany na
drodze fotograficznej.
Za pomocą lunety możemy też próbować odnaleźć dwie planetoidy
około 8 wielkości gwiazdowej: W e s tę widoczną po północy na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Raka oraz I r i s widoczną wieczorem
w gwiazdozbiorze Ryb. W pierwszych dniach listopada Iris zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd, a zatem zakreśla na niebie
pętlę charakterystyczną dla ruchu planet i planetoid.
W listopadzie promieniują m e t e o r y z dwóch stałych wjów: Taurydy w pierwszej dekadzie miesiąca i Leonidy w dniach od 15 do 18 listopada. Radiant Taurydów leży na granicy gwiazdo.zbiorów Byka i Barana
i ma współrzędne: rekt. 3h36m i dekl. +14°; warunki obserwacji, zwła
szcza pod koniec okresu aktywności, są dobre, ale powinniśmy zaobserwować zaledwie kilka meteorów w ciągu godziny (rój nie jest bogaty).
Radiant Leonidów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt.
10h8m, dekl. +22°. Maksimum aktywności roju przypada po północy
16/17 listopada l powinniśmy zaobserwować kilkadziesiąt meteorów
w ciągu godziny.
4d1h Bliskie złączenie Wenus z Jowiszem. Rankiem tego dnia obserwujemy nad wschodnim horyzontem piękną parę jasno świecących
gwiazd w odległości równej średnicy tarczy Księżyca od siebie. Jaśniej
sza W1enus świeci na północ od Jowisza. O 8h Wenus znajdzie się w odległości 4° od Spiki (Kłosy Panny), gwiazdy pierwszej wielkości
w gwiazdo·zbiolfze Panny.
5d16h Niewidoczne złączenie Jo•w isza z Kłosem Panny w odległości 3°.
7d1h Uran w złączeniu z Księżycem w odległości 2°.
8d6h Księżyc w bliskim złączeniu z Kłosem Panny; zakrycie gwiazdy
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Południowej Afryce i na An-
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tarktydzie. Tego też dnia Księżyc znajdzie się w złączeniu z Jowiszem
(o ?h) w odległości 4° i z Wenus (o 16h) w odległości 5° .
lld12h Bliskie lecz niewidoczne złączenie Księżyca z Antaresem,
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka);
zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Fałudniowej
Ameryce, w Fałudniowej Afryce i w południowo-zachodniej Australii.
15d12h Mars w złączeniu z Księżycem w odległości 2° .
16d9h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem.
20d24h Neptun w złączeniu ze Słońcem.
22d1h Saturn w złączeniu z Księżycem, widoczny na południe od niego
w odległości 7°. Tego też dnia o 1211 Słońce wstępuje w znak Strzelca;
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.
27d16h7m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
to początek 1555 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
Minima Algola (beta Perseusza): listopad 9d8hOm, 12d4h50m, 15d1h35m,
17<122h25m, 20d19h10m, 23<116hOm.
Momenty wszystkich zjawisk podajemy w czasie środkowo-europej
skim.
Odległości

bliskich planet

l od Słoń: e ~ : : Ziemi l od Słońc: i r :d Ziemi

D ata
1969

j.

X 28
7
17
27
XII 7

0.719
0.720
0.721
0.722
0.724

XI

a.

Dane dla obserwatorów
(na

czasu

13'1

Data
1969

l

P -

tarczy;

231.0
236.3
241.0
245.0
248.4

1.544
1.580
1.611
1.638
1.660

j.

mln km

8

1.382
1.383
1.386
1.391
1.396

206.7
206.9
207.4
208.1
208.9

j.

a.

1.147
1.209
1.274
1.339
1.406

mlnkm
171.5
180.9
190.6
200.4
210.4

Słońca

Data
1969
o
+4.30
+4.10
+3.88
+3.66
+3.44
+3.22
+2.99
+2.76

o
344.48
318.11
291.74
265.37
239.00
212.63
186.27
159.90

odchylenia os! obrotu
-

mlnkm

a.

p

kąt

B0, L0

107.6
107.7
107.9
108.1
108.3

j.

środk.-europ.)

o
+24.50
+24.14
+23.75
+23.33
+22.88
+22.40
+21.89
+21.35

XI l
3
5
7
9
11
13
15

mlnkm

heliografiezna

XI 17
19
21
23
25
27
29

XII

Słońca

szerokość

l

l

p
o
+20.78
+20.18
+ 19.55
+ 18.89
+ 18.20
+17.49
+16.76
+15.99

o
+2.52
+2.28
+2.03
+1.79
+1.54
+1.29
+1.04
+0.78

mierzony od pólnocnego

długość

środka

tarczy.

o
133.54
107.17
80.81
54.45
28.08
1.72
335.37
309.01
wierzchołka

Listopad 1969 r.
Data
1969

l

1h czasu

środk.-europ.

a

X 28

XI 7
17
27

X 28

XI 7
17
27

X

28

XI 17
XII 7

PLANETY I PLANETOIDY

l

l o l

1h czasu

Warszawa
wsch.

środk.-europ.

l zach.

-3.4

xn

!J

X

26

XI

5
15
25

XI

5

wielkości.

JOWISZ
- 6.9
5 03
13 17
15 51
13 25
- 7.7
4 36
15 14
14 39
13 32
- 8.5
4 08
-9.2
3 40
13 40
14 03
Widoczny rankiem nad wschodnim
horyzontem
jako
jasna
gwtazna
około
-1.2
wielk.
(znacznie słabszy od Wenus).
URAN

l

l

12 24
- 1.9
3 44 1 15 24
12 28
- 2.3
2 33
14 07
1231
-2.6
118
1250
Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Panny (około 6 wlelk.
gwiazd.).

l

l wpołudniku
X 30
XI 19

zach.

WENUS
hm
o
hm
hm
- 3.6
12 50
4 20
15 40
13 36
- 8.4
4 51
15 21
14 24
-12.9
5 24
15 06
-16.8
15 13
5 57
14 52
Widoczna jako Gwiazda Poranna

l

NEPTUN
h m
o
15 43.0
-18 021
15 46.0
-18 12
15 49.1
- 18 22
Niewidoczny.

Warszawa

l o l wsch. l

a

MERKURY
hm
o
hm
hm
13 25
- 7.0
5 12
15 58
14 26
-13.6
6 10
15 42
-19.6
15 30
7 09
15 33
-23.6
16 35
8 Ol
15 30
Widoczny w pierwszej dekadzie
listopada, rankiem nisko nad
płd.-wsch.
horyzontem
(-0.9
wlelk. gwiazd.).
MARS
19 47
-23.3
13 12
20 41
20 17
-21.6
1250
20 43
20 47
-19.7
1228
20 47
2116
-17.4
1202
20 51
Widoczny wieczorem jako czerwona gwiazda około +0.6 wlelk.
na
granicy
gwiazdozbiorów
Strzelca, Koziorożca l Wodnika.
SATURN
2 17
6 25
+ 10.8,16 29
211
+10.3
15 08
4 57
2 06
+ 9.9 13 46
3 31
Widoczny prawie całą noc na
granicy gwiazdozbiorów Barana,
Ryb 1 Wieloryba (około +0.2
wielk. gwiazd.).

l

a

h m
12 44
1129
lO 13

PLANETOIDA 4 WESTA
913 .6
+17 16
6 33
925.6
+1644
606
9 36.2
+IR 19
5 37
9 45.2
+16 03
5 06
9 52.2
+16 oo
4 34
Około 8 wlelk. gwiazd. Widoczna
po północy na ~~:ranicy gwiazdozbiorów Lwa l Raka.

l

l

o

l wpołudniku

PLUTON
h m
h m s
o
12 lO 42
+ 15 32:6
914
12 12 51
+ 15 27.7
7 57
12 14 24
+ 15 28.8
6 40
Widoczny nad ranem na granicy
gwiazdozbiorów Warkocza Berenlki l Panny (około 14 wlelk.
gwiazd.); dostępny tylko przez
duże Instrumenty.
PLANETOIDA 7 IRIS
o 25.5
+13 12
21 42
o 22.2
+l l 52
20 59
o 22.5
+l o 49
20 20
026.4
+1007
1944
o 33.8
+ 9 50
19 13
Około 8.5 wlelk. gwiazd. Widoczna wieczorem w gwiazdozbiorze
Ryb. W pierwszych dniach miesiąca
zmienia klerunek swego
pozornego ruchu wśród gwiazd.

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kUku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
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Listopad 1969 r.
l

l

1h czasu
środk.-europ .

Data 1

X28
XI 7
17
27
XII 7

l

r.msa

l

m
+16.1
+16.3
+15.1
+12.5
+18.8

hm
14 08
14 48
15 28
!6 10
16 53

a

Szczecin

l Poznań l Wrocław l Gdańsk l

Kraków !Warszawa

o
-13.0
-16.1
-!8.9
-21.0
-22.6

hm
6 52
7 12
7 31
7 48
B 03

hm
16 38
16 19
16 03
lfl 51
15 44

l

o

.......

;.;v-· .... - ... . ..- . .,

7 48
8 38
9 25
1011
10 55
1140
12 25
13 13
14 04
14 59

"" "' -•

--..

lBiałystok

hm
6 40
6 58
7 17
7 33
7 47

hm
16 31
16 13
15 57
15 46
15 39

hm
6 37
6 54
7 12
7 27
7 41

hm
16 34
16 17
16 02
15 32
15 46

hm

6 38
6 58
7 18
7 36
7 51

hm
16 19
15 59
15 41
15 29
15 22

hm
6 23
6 39
6 56
711
7 24

hm
16 25
16 08
15 54
15 44
15 39

hm
6 23
6 42
7 00
7 16
7 30

hm
16 16
15 57
15 42
15 31
15 24

hm
6 15
6 31
6 48
7 03
7 16

hm
16 17
1600
15 46
15 36
15 31

hm
6 17
636
6 54
7 11
7 26

hm

hm

1h czasu
środk.-europ .

a

hm

l

3

o

warszawa
wsch. l zach.
hm

+25.4 21 11 13 27 1111 15 58 -25.5 916
+22.2 22 26 13 45
12 17 02 -27.9 10 36
+18.0 23 41 13 59
13 18 08 - -28.4 1138
+13.1 14 10
14 19 13 -26.9 12 19
+ 7.6 o56 14 20
15 2015 -23.7 12 46
16 2113 -19.1 13 05
+ 1.7 211 14 29
- 4.4 3 28 1440
17 22 07 -13.5 13 19
-10.6 4 49 14 52
18 22 57 - 7.3 13 30
-16.4 6 15 15 08
19 23 45 - 0.9 13 41
-21.5 7 46 15 30
20 o 33 + 5.5 13 51

....!..''In

<.

", ,,.~
,.

h m

Data
1969

1h czasu
warszawa
europ.

środk.-

a

l

l

wsch. zach.

3

hm

hm
o
16 05 XI 21 l 21 +11.6 14 04
16 57
22 2 10 +17.0 14 19
18 10
23 3 Ol +21.6 14 39
19 37
24 3 54 +25.2 15 07
2109
25 4 48 +27.5 15 46
26 5 44 + 28.3 16 39
22 38
27 6 38 +27.8 17 44
o 04 28 7 31 +26.1 18 56
126
29 8 22 +23.1 20 10
2 47
30 9 10 + 19.2 2124

-

hm

Pełnia

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra
Pełnia

4 08 Ostatnia kwadra
5 29
6 51
8 09
919
Odległość
Kslętyca
10 16
od
Zleml
10 58
1128
d
h
1149
XI l 7
12 04 Naj w.
Naj mn.
XI 13 3
XI 29 2
Naj w.

hm
16 04
15 45
15 29
15 18
15 11

Księżyca

Fazy

1h czasu
Data ś ro dk .-europ. Warszawa Data
1969
1969
a
wsch. ! zach.
l 3

111
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

Rzeszów

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

3

KSIĘZYC

hm

l

d h
X 25 10
XI 2 8
XI 9 23
XI 16 17
XI 24 l
XII 2 5

l
l

Srednlca
tarczy

29~6

32.6
29.5
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Radom, Zeromskiego 75, p. 224. (Inż. P. Janicki).
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Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l Nakład 3000 egz. A-72.
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ksi~życowy pochodzenia wulkanicznego, przywieziony na Ziemię przez
sU>.:.ku " Apollo-11". Zdjęcie wykonane w laboratorium w Houston. P o n iPoludniowo- zachodnia część Ma re Tranquillitatis wg fotografii otrzymanej
7. orbity okołoksiężycowej przez załogę statku " Apollo-11", który w chwili wykonywania zdjęcia znajdowal się ok. 200 km na wschód od lądowiska (miejsce oznalzone strzałką). U dołu po prawej stronie krater Maskelyne, na lewo zaś od lądo
wiska leży krater Moltke, a tuż obok niego szczelina Hypatii.
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LISTOPAD 1969

Nr 11

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

SPIS TRESCI
Edward Szcligiewicz nie zyJe.
Andrzej Zięba - Teoria względ
ności a astronomia (I).
Stanisław
R. Brzostkiewicz Spór o pochodzenie kraterów księ
życowych trwa.
Kronika Historyczna: Działalność
selenografiezna Malaperta.
Olimpiada Astronomiczna.
Kronika: Koncentracje masy pod
powierzc hnią

Księżyca.

Kalendarzyk Astronomiczny.

ZARZĄD GŁOWNY PTMA, Kraków, Solskiego 30/8, tel. 538-92, k,onto PKO I OM w Krakowie Nr
4-9-5227. Biuro czynne od 7 do 15,
w soboty do 13.

24 listopada br. przypada
90 rocznica urodzin Prof. Dr
Michala KAMIEŃSKIEGO światowej sławy astronama,
byłego długoLetniego dyrektora
Obserwatorium Astronamicznego Uniwersytetu Warszawskiego, członka wietu krajowych, zagranicznych i mię
dzynarodowych organizacji i
towarzystw naukowych. Rocznica ta łączy się z 65-teciem
działaLności naukowej JubiLata, pierwszą swą pracę ogłosił
bowiem drukiem w 1904 roku.
Niestrudzenie pracując do dziś
opublikował
około 160 prac
naukowych głównie w dzie dzinie astronomii kametarnej.
Rachunki Prof. Kamieńskiego
dotyczące
komety Wotfa I ,
obok wybitnych wartości poznawczych, są obecnie w
dobie e!ektronicznych maszyn
matematycznych- niemat absoLutnym wzorcem i sprawd zianem poprawności programów maszynowych dta zagadnten orbitaLnych mechaniki
nieba. Głęboka erudycja, wieLkie doświadczenie i fenomenaLna wprost pamięć Prof.
Kamieńskiego
nadat
służą
wietu astronomam.
Potscy milośnicy astronomii
i redakcja "Uranii" składają
Czcigodnemu JubiLatowi ży
czenia jeszcze wietu tat, równie owocnej, jak dotychczas,
działaLności nad zgłębianiem
tajników Wszechświat a.

Pierwsza strona okładki: Wschód Ziemi na Księżycu, widziany 31 razy ze statku
Apollo-lO w ciągu ośmiu dni oblotu od 18 do 26 maja 1969 r.
Trzecia strona okładki: "Kamienie drogocenne" przywiezione przez załogę statku
Apollo-U w hermetycznej skrzyni. Kamienie pokryte są szaro-brunatnym pyłem
(zdaniem specjalistów ich kolor "jest trudny do opisania").
Czwarta strona okładki: Południowo-zachodnia część Mare Tranquillitatis wg fotografii otrzymanej w Obserwatorium Yerkesa. Kóll9em oznaczono lądowisko
nr 2, w pobliżu którego wylądowała załoga Apollo-l!..
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EDWARD SZELIGIEWICZ NIE ZY JE
W dniu 26

września

1969 roku - po siedemnastu latach
Folskiemu Towarzystwu Miłośników Astronojeden z najwybitniejszych miłośników astronomii, jeden z tych ludzi, którzy nadali obecny kształt i rolę
naszemu Towarzystwu.
Edward Szeligiewicz urodził się w Grybowie w dniu 4 sierpnia 1924 roku. Fo ukończeniu liceum w Nowym Targu pragnął
studiować astronomię. Los jednak skierował Go na studia
politechniczne i w roku 1952 uzyskał dyplom mgr inż. architekta w Wydziałach Folitechnicznych AGH w Krakowie.
Natychmiast - w tymże roku - niezaspokojone zainteresowania astronomiczne kierują Go w szeregi FTMA: przychodzi
ze świetną już znajomością literatury astronomicznej i pierwszymi własnymi oberwacjami, aby dalej obserwować, budować narzędzia, studiować. Chce natychmiast czynnie zajmować się astronomią nie uznaje bowiem marnowania czasu;
jest niezwykle szybki i konkretny w działaniu. To zresztą
wynika z Jego zawsze odpowiedzialnej zawodowej pracy
architekta; w ostatnich latach był kierownikiem pracowni
i Głównym Specjalistą kosztorysowania w krakowskim "Miastoproj ekcie".
Niestety w latach pięćdziesiątych FTMA nie dysponuje jeszcze odpowiednimi możliwościami obserwacyjnymi, a równocześnie jak każde masowe stowarzyszenie entuzjastów
pochłania do pracy organizacyjnej. Współdziała więc inż. Szeligiewicz - nie będąc jeszcze we władzach Towarzystwa w przygotowaniu obchodów kopernikowskich w 1953 roku;
jest współorganizatorem ekspedycji krakowskiego Oddziału
FTMA na zaćmienie Słońca pod Sejny w roku 1954. Wreszcie
Walny Zjazd Delegatów FTMA w 1956 roku poleca Mu udział
w trójosobowym zarządzie krakowskiego Oddziału: od tej pory
życie inż. Szeligiewicza związało się ściśle z Towarzystwem.
Nie tylko każdą wolną, ale każdą potrzebną Towarzystwu
chwilę poświęca na pracę w FTMA.
Jest więc od roku 1958 przez 8 lat prezesem krakowskiego
Oddziału; w latach 1959-64 na prośbę kuratora FTMA kieruj e faktycznie bieżącymi sprawami Towarzystwa; od roku
1964 do 1966 pełni w Zarządzie Głównym funkcję urzędują
cego v-prezesa.
Całkowicie bezinteresownie, nie wiążąc ze Swą działalnością
żadnych planów zawodowych ani materialnych -nie szczędzi

poświęconych
mii- odszedł
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zdrowia ni czasu, poświęcając Towarzystwu po kilkanaście
i kilkadziesiąt godzin tygodniowo. Skromny i niezwykle ofiarny nie uznaje reklamiarstwa ni demagogii, rozwiązując problemy prosto i po męsku. Nie ma sprawy w Towarzystwie,
w której nie brałby udziału lub w której głos jego nie byłby
istotny czy decydujący.
To olbrzymie zaangażowanie i gruntowna znajomość problemów Towarzystwa powodują, że organizacja nasza obarcza
Go do końca różnymi funkcjami, chociaż od trzech lat próbuje
na próżno wycofać się z czynnego kierownictwa PTMA. Marzy
bowiem o poświęceniu się wyłącznie czystej astronomii.
Będąc świetnym obserwatorem, popularyzatorem i dydaktykiem, dąży do tworzenia specjalnych placówek astronomicznych służących tym celom. Jako inicjator i pierwszy przewodniczący Komisji d/s budowy Ludowych Obserwatoriów Astronomicznych i Planetariów, łącząc doświadczenie zawodowe architekta i miłośnicze astronoma jest najwybitniejszym znawcą
tego problemu. Jest więc autorem lub współtwórcą szeregu
koncepcji i założeń dla obiektów w Niepołomicach, Krakowie,
Ostrowcu, Jeleniej Górze, Fulawach czy ostatnio na górze
Chełmie pod Myślenicami. Tu widzi centralne obserwatorium
PTMA, dostępne dla wszystkich amatorów-obserwatorów z krą
ju. Tu chciałby realizować Swoje plany astronomiczne. Astronomią zresztą zajmuje się na codzień i to w każdej formie:
czy to współorganizując od roku 1958 szereg naukowych ekspedycji na Turbaczu i w Niepołomicach, czy zaczytując się
bez reszty w fantastyce Lema, czy wreszcie tworząc "Klub
Kawalerów Kosmicznych", w którym dominuje żart, anegdota
i satyra.
Obserwatorem był znakomitym, wykonując wiele obserwacji meteorów, zaćmienia Słońca i Księżyca, sztucznych satelitów, a przede wszystkim gwiazd zaćmieniowych. Pod Jego
kierunkiem wielu miłośników astronomii - wśród nich niejeden późniejszy astronom wykonywało pierwsze swe
"prawdziwe" obserwacje astronomiczne. Dla nich zresztą
skonstruował wymyślone na Turbaczu "variabilium" przyrząd do ćwiczeń ze sztuczną gwiazdą zmienną. rm także poświęcił setki godzin Swych wykładów na seminariach szkoleniowych i odczytów na wieczorach astronomicznych. I z myślą o miłośnikach obserwacji astronomicznych był Edward Szeligiewicz współtwóvcą "Atlasu gwiazd zaćmieniowych", gnomonicznych map nieba do obserwacji meteorów, czy "Małego
atlasu Księżyca".
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Do ostatnich dni - mimo ciężkiej choroby - snuł plany
nowych imprez, konsultował przebiegające akcje. Odszedł od
nas zbyt wcześnie, zbyt wszystkim był potrzebny i wiele miał
jeszcze do zrobienia. Żal po Nim pozostał równie wielki, jak
brak Jego w naszym Towarzystwie.
MACIEJ MAZUR

ANDRZEJ

ZIĘBA

-

Wroclaw

TEORIA WZGLĘDNOSCI A ASTRONOMIA (l)
Wstęp

W roku 1905 A. E i n s t e i n ogłosił tzw. szczególną
a w roku 1916 jej uogólnienie, tzw. ogólną

względności
względności.

teorię
teorię

Pierwsza z nich w miejsce podstawowych pojęć fizyki, to
jest pojęć przestrzeni i czasu, wprowadziła jedno pojęcie czasoprzestrzeni. Podobnie jednak jak czas i przestrzeń w fizyce
klasycznej, tak i czasoprzestrzeń w szczególnej teorii względ
ności były niejako z góry daną sceną, na której rozgrywa się
świat zjawisk fizycznych. Sceneria ta nie miała wpływu na
prawa fizyki ani odwrotnie. Główną ideą ogólnej teorii względ
ności jest powiązanie czasoprzestrzeni ze stanem fizycznym
materii w niej umieszczonej.
Od samego początku zaznaczyły się istotne związki teorii
względności z astronomią. Wynikało to stąd, że różnice pomiędzy fizyką klasyczną a relatywistyczną w konkretnych zagadnieniach fizycznych możliwych do sprawdzenia doświad
czalnego były tak małe, że mieściły się w granicach błędów
pomiarów. W tym zakresie więc praktycznie fizyka klasyczna
była równie dobra jak relatywistyczna. Poważniejszych różnic
można się było spodziewać w zjawiskach, w których wystę
pują bardzo duże prędkości, bardzo duże masy i bardzo duże
gęstości. Takich właśnie zjawisk w sposób naturalny dostarczyła astronomia i tam też po raz pierwszy natrafiono na zjawiska przemawiające na korzyść teorii względności w porównaniu z teoriami klasycznymi - przedrelatywistycznymi. Należą tu głośne zagadnienia ruchu peryhelium Merkurego, przesunięcie ku czerwieni widma ciężkiego towarzysza Syriusza,
ugięcie promieni światła w pobliżu Słońca, stwierdzone po raz
pierwszy przez E d i n g t o n a w czasie zaćmienia Słońca w roku 1919.
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skierowały

się zastosowania teorii względności, była kosmologia.
względności pozwoliła wyrobić sobie pogląd na budowę

Teoria
i funkcjonowanie wszechświata jako całości, podczas gdy zastosowanie dawniejszych teorii do tego zagadnienia napotykało na
duże trudności. Wymienić tu należy przede wszystkim pionierskie teoretyczne prace A. F r i e d m a n n a z lat 1922-1923,
które uzyskały później mocne poparcie obserwacyjne w odkrytym w roku 1929 przez H u b b l e' a, przesunięciu ku czerwieni wjdma dalekich galaktyk i związku pomiędzy tym przesunięciem a odległością galaktyk.
W czasach najnowszych zastosowania teorii względności do
astronomii przeżywają swój renesans. Jest to związane przede
wszystkim z odkryciem obiektów supergęstych, do badania
których nie można stosować praw fizyki klasycznej. Badanie
stabilności i ewolucji gwiazd, zwłaszcza w końcowych stadiach
rozwoju, wymaga oparcia się na ogólnej teorii względności.
W niniejszym artykule podajemy szkic zarówno szczególnej
jak i ogólnej teorii względności ze specjalnym uwzględnieniem
wspomnianych wyżej ich związków z astronomią.
Szczególna teoria

względności

Pod koniec ubiegłego roku świat fizyki został wstrząśnię
ty sprzecznościami pomiędzy dwoma najdoskonalczymi teoriami, a mianowicie mechaniką N e w t o n a i elektrodynamiką
M a x w e l l a. Były to dwie główne, dwie najbardziej wykoń, czone, zdawałoby się doskonałe pod względem matematycznym i fizycznym teorie, nie budzące żadnych zastrzeżeń. Zanim zajmiemy się bliżej tymi sprzecznościami, może parę słów
o s;;tmych teoriach i o tym dlaczego pomimo sprzeczności mię
dzy nimi wzbraniano się przed rewizją którejkolwiek z nich.
Mechanika Newtona miała za sobą dwustuletni tryumfalny
pochód poprzez niemal wszystkie dziedziny zastosowań fizyki,
odnosząc sukcesy najpełniejsze jakie może mieć teoria. Mechanika Newtona wyjaśniła cały zakres znanych przedtem zjawisk, które wytłumaczenia nie miały, przewidziała mnóstwo
zjawisk wcześniej nie znanych, które zostały przez eksperyment potwierdzone. Wiele odkryć astronomicznych, pierwot~
nie wyliczonych na papierze na podstawie teorii Newtona, zostało potwierdzonych obserwacją. Opracowano teorię ruchu
wielu planet, przewidywano zaćmienia. Przykładów tego typu
nagromadziło się tak wiele w ciągu 200 lat, że zakwestiono-
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się zupełnie niemożliwe.

Elektrodynamika Maxwella >:niała wprawdzie krótszą tradyale równie błyskotliwe tryumfy. Poza tym była równie
dobrze ugruntowana eksperymentalnie, głównie znanymi doświadczeniami F ar a d a y a, którym to właśnie później Maxwell nadał kształt teorii elektrodynamicznej. Pomiary elektrodynamiczne znamionowała niesłychana precyzja, tak że trudno było pogodzić się z tym, że coś w niej nie jest tak jak być
powinno. Jednak mimo tej przekonywującej wiary w jedną
jak i drugą teorię mnożyły się sygnały, że obie te teorie ze
sobą współgrać nie mogą. Tam gdzie teorie te występowały
w czystej postaci, gdzie mieliśmy do czynienia ze zjawiskami
czysto mechanicznymi lub czysto elektrodynamicznymi obie
te teorie zdawały egzamin w sposób aż za doskonały. Jednak
fizyka jest jedna, zjawiska fizyczne są przemieszane i nie moż
na dzielić świata na czysto mechaniczny i czysto elektrodynamiczny, a z reguły pojawiały się sprzeczności tam gdzie mieliśmy do czynienia naraz z mechaniką i elektrodynamiką. Omawianie zagadnienia w całej rozciągłości wymagałoby gruntownego wyłożenia mechaniki i elektrodynamiki co byłoby zadaniem na wielotomovvy podręcznik. Możemy jednak znaleźć
takie przykłady, które zilustrują sens zagadnienia i pozwolą
wyciągnąć główne wnioski, bez posługiwania się obu teoriami
w rozwiniętej postaci. Wystarczy zająć się prostym zagadnieniem rozchodzenia się światła i obserwacji tego ruchu z poruszających się względem siebie układów odniesienia. Mechanika zajmuje się właśnie zjawiskiem ruchu i pewnych praw nim
rządzących i ruch układów odniesienia to jakby fragment mechaniki, który tu wprowadzamy.
Zajmując się rozchodzeniem światła, które jak wiadomo jest
falą elektromagnetyczną, będziemy musieli sięgnąć do elektrodynamiki. Podstawową sprzeczność między elektrodynamiką
a m~chaniką pokazało sławne doświadczenie M i c h e l s o n a.
Nie będziemy tu cjJisywać szczegółów laboratoryjnych tego
doświadczenia, r:awet trochę jakby zmienimy przebieg tego
doświadczenia w naszym opisie, zachowując jednak istotę zjawiska, nie wnikając w nieważne dla nas szczegóły rozwiązań
technicznych.
Można powiedzieć, że Michelson postawił sobie za zadanie
zmierzenie prędkości względem Ziemi światła wysyłanego przez
źródło nieruchome (względem Ziemi) i prędkości światła wysyłanego przez źródło ruchome. Postaramy się zagadnienie to
cję,
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sformułować najbardziej plastycznie. Wyobraźmy sobie, że
w ruchomym pociągu konduktor mijając stację błysnął latarką, to znaczy wysłał sygnał świetlny. Następnie dyżurny ruchu nieruchomy względem Ziemi oraz konduktor znajdujący
się w pędzącym pociągu badają rozchodzenie się promieni
świetlnych, każdy odpowiednio względem siebie. Pomóżmy sobie schematycznym rysunkiem:

x'

K

------------~~------------------------~

-----..;.. --~--~-----

D

.....

::>>-------~

A

Osie x i x' mają obrazować tor kolejowy i Ziemię, oś x' jest
ruchoma względem osi x. Osie powinny się pokrywać, ale narysowaliśmy je oddzielnie dla większej przejrzystości. Punkt
D oznacza położenie dyżurnego ruchu, który obserwuje ruch
fali świetlnej w kierunku zaznaczonym na osi tzn. w kierunku
poruszającego się pociągu i po chwili ~t stwierdza, że czoło
fali osiągnęło punkt A. Oczywiście czas ~t musi być bardzo
krótkim okresem czasu ze względu na dużą prędkość światła,
ale kłopoty techniczne w tej chwili nas nie interesują. W czasie ~t pociąg wraz z konduktorem przebył pewną drogę i na
rysunku punkt K oznacza położenie konduktora po upływie
tego czasu. Ze względu na znikomą prędkość pociągu wzglę
dem prędkości światła punkt K znajduje się pomiędzy punktem D i A. W chwili gdy został wysłany sygnał świetlny punkty D i K pokrywały się. Odległości DA oraz KA zależą od
iloczynu czasu ~t przez prędkość światła, ale KA <DA więc
prędkość światła względem konduktora powinna być mniejsza
od prędkości światła obserwowanej przez dyżurnego ruchu.
Spodziewamy się tego w oparciu o prostą zasadę mechaniki
składania prędkości dwóch elementów poruszających się: pociągu i światła.
Tymczasem jeśli eksperyment ten powtórzyć w rzeczywistości, otrzymuje się wynik zaskakujący, sprzeczny z tym w co
chcieliśmy przed chwilą uwierzyć, że i konduktor mierząc
prędkość promienia świetlnego względem pociągu i dyżurny
ruchu mierząc szybkość tego samego promienia świetlnego
względem Ziemi, otrzymają tę samą prędkość rozchodzenia się
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światła. Światło z tą samą prędkością oddalało się od nierudyżurnego ruchu,
mień świetlny konduktora.

jak i od ścigającego jak gdyby proInaczej mówiąc, konduktor po pewnym czasie wcale nie znajdzie się bliżej czoła fali, którą ściga,
niż dyżurny ruchJ.l, który został na stacji.
Wynik ten nie daje się pogodzić z naszą elementarną intuicją, z kinematycznym poglądem na świat. Bo przecież jeśli mamy ustawionych na prostej ścigającego, uciekającego
i kogoś kto z miejsca startu obserwuje bieg, to jasne wydaje
się, że dystans między uciekającym i ścigającym jeśli się nawet powiększa, to jednak jest mniejszy od odległości uciekający obserwator. A równocześnie, co szczególnie należy
podkreślić, otrzymana jednakowa prędkość rozchodzenia się
światła dla konduktora i dyżurnego ruchu jest wynikiem eksperymentu, a więc nie może być kwestionowana, chociaż w tym
wypadku skłonni jesteśmy raczej wierzyć w naszą poprzednią
spekulację niż w wynik eksperymentu leżący poza jakimikolwiek teoriami.
Nie możemy jednak eksperymentu negować. Ponieważ jego
wynik był szokujący powtarzano go setki razy w różnych wariantach uzyskując zawsze ten sam rezultat. W dodatku były
to pomiary tak precyzyjne, że ewentualny błąd był daleko
mniejszy niż uzyskany efekt.
Stanęliśmy wobec paradoksu. Światło, to znaczy Iala elektrodynamiczna podporządkowująca się prawom elektrodynamiki, mierzona bezpośrednio spłatała nam jakiegoś figla w naszej próbie poglądu z mechanicznego, kinematycznego punktu
widzenia. Wyjście, jakie z tej sytuacji znalazł Einstein to nic
innego, jak konsekwentne wytłumaczenie i usunięcie tych

chomego

sprzeczności.

Zanim zaczniemy o tym mówić dokładniej, zajmiemy się
psychologicznymi skutkami naszych dziecinnych doświadczeń.
Nie jest to wprawdzie ważne dla fizyki i moglibyśmy się tym
nie zajmować, ale pomoże nam przełamać pewne opory w poglądzie na niektóre sprawy, jeżeli choć przez chwilę zastanowimy się skąd u nas, ludzi takie poglądy się biorą.
Człowiek przyswaja sobie od wczesnego dzieciństwa rozmaite naiwne prawdy i dzieje się to często w sposób zupełnie nieświadomy. Wiemy na przykład, że . jeżeli chcemy dokądś dojść
musimy na to zużyć pewną ilość czasu, więcej lub mniej w zależności od tego jak szybko będziemy stawiać kroki. Są to
prawdy, o których trudno powiedzieć kiedy zostały zaakceptowane, ale które nam przez swoje doświadczenie tak głęboko
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dla nas prawdami absolutnymi, prawdami absolutnymi w tym sensie, że jeśli coś się wydaje z nimi sprzeczne, to nie możemy się z tym pogodzić. Bywa, że
zakorzenione w nas przypuszczenie okazuje się słuszne, ale
zdarza się, że jest przeciwnie. Podamy dwa takie przykłady
pozytywny i negatywny.
Jeżeli ktoś z nas jako małe dziecko jeździł samochodem lub
pociągiem wie, że w pewnym sensie odległość jest pojęciem
względnym. Wyobraźmy sobie znów jadący pociąg. Kiedy mijał on stację A pasażer znajdował się w ostatnim wagonie"
następnie przeszedł cały pociąg i doszedł do pierwszego wagonu gdy pociąg wjechał na stację B. Jest rzeczą oczywistą, że
droga pasażera mierzona względem pociągu jest po prostu
równa długości pociągu. Dla obserwatora z Ziemi pasażer naprzód znajdował się na stacji A, potem na stacji B, więc wzglę
dem Ziemi w tym samym czasie przebywał drogę równą odległości AB. Jeżeli pociąg jechał z prędkością różną od zera odcinki te nie są równe. Jest to doświadczenie, które rozumie
chyba nawet bardzo małe dziecko i jeśli nie rozumie go ilościowo, to jakościowo jest rzeczą oczywistą, że ktoś kto wę
druje przez pociąg pokonuje inną odległość względem pociągu
niż w tym samym czasie względem Ziemi, gdzie oprócz przesunięcia względem pociągu dochodzi przesunięcie względem
tej ostatniej. Nikomu nie uda się też nam wmówić, że długości
te są jednakowe, bo nasze najbardziej prymitywne doświad
czenia na to nie pozwalają. I w tym przypadku to dobrze,
dobrze w tym sensie, że ta elementarna, prymitywna prawda
o tak pojętej względności długości drogi jest zgodna z dokład
nym fizycznym eksperymentem. Nasz pr~mitywny pogląd zgadza się z precyzyjnym poglądem fizyki i w przyszłości będzie
nam pomocny.
Są jednak prawdy, które przeszkadzają w zrozumieniu rzeczywistości, które nie zgadzają się z fizyką. Biorą się one z niedoskonałości, przybliżonego charakteru postrzegań zmysłowych.
Rozróżniamy wzrokiem metr, centymetr, nawet milimetr, ale
milionowej części milimetra od dwumilionowej wzrokiem nie
odróżnimy. Istnieje pewna granica dokładności. Oczywiście dla
fizyki, nawet dla precyzyjnych pomiarów granica ta również
istniej e, ale często jest daleko niższa od naszego postrzegania
zmysłowego. I zdarza się, że nasze elementarne prawdy, o których nas poucza codzienne doświadczenie przestają być prawdami przy większej dokładności pomiarowej obserwacji. Trudno nam się z tym pogodzić, bo są to na ogół prawdy głęboko

298

w nas przez

URANIA
życie

codzienne zakorzenione.

11/ 1969
Chcąc zilustrować

przykładem taką sytuasję napotykamy na duże trudności. Musi to być przecież taki przyrząd, w którym życie codzienne
wyrobiło w nas wiarę w coś, co nie jest prawdą. Wróćmy do
pociągu. Ważną rzeczą w podróży jest zegarek. Według zegarka idziemy na pociąg, planujemy przyjazd do stacji docelowej itd. Podróżujemy z zegarkiem na ręku, mamy zegary na
dworcach kolejowych. Załóżmy, że zegary te są dobrze wyre-

gulowane.
Jeżeli wyjeżdżaliśmy z Wrocławia o godzinie 11-tej to na
zegarze dworcowym i na naszym zegarku jest ta sama godzina.
Jeśli po przyjeździe do Krakowa zegar stacyjny wskazywał
godz. 14.30, to i nasz zegarek powinien wskazywać godzinę
14.30, a jeżeli nie, to znaczy, że któryś zegarek źle chodzi. Ta
zgodność czasów nie jest jednak prawdą, tylko że różnica
w razsynchronizowaniu na trasie do Krakowa jest tak minimalna, leżąca miliardy razy poniżej progu naszego dostrzegania, że
zakorzeniła się w nas fałszywa prawda o jednakowym chodzie
zegarów" zarówno w ruchu jak i w bezruchu. Zegary stacyjne
i nasz zegarek na ręku poruszały się w podróży względem siebie i to samo już miało wpływ na to, że ich chód względem
siebie nie był jednakowy. Przekonalibyśmy się o tym, gdybyśmy przeprowadzili dokładny eksperyment, i w warunkach
laboratoryjnych takie eksperymenty się przeprowadza i one
właśnie pouczają nas o tym, że chody dwu zegarów zależą od
ich wzajemnego ruchu.
Jest to przykład prawdy, w którą nie chcemy uwierzyć, bo
nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy i nie zobaczymy w naszym bezpośrednim zmysłowym odczuciu. Inaczej było w poprzednim przykładzie obrazującym względność pojęcia długo
ści. Ponieważ różnica pomiędzy długością pociągu i drogi łą
czącej stacje A i B była ogromna w stosunku do dokładności
naszych zmysłów nie mieliśmy oporów w zrozumieniu zależ
ności między ruchem i długością. W analogicznym drugim
przykładzie nie byliśmy skłonni uwierzyć w zależność czasu
od ruchu, bo temu przeczyło nasze codzienne doświadczenie,
niedoskonałe w tym wypadku przez istnienie progu naszej
wrażliwości. Może te przykłady pomogą nam w psychicznym
procesie przełamania się wtedy, gdy będzie się w nas rodził
bunt, gdy nie będziemy czegoś chcieli przyjąć do wiadomości
podobnie jak w przykładzie z różnie chodzącymi zegarkami.
Na zakończenie tych rozważań spróbujmy sobie jeszcze wyobrazić, że prowadzimy podobne roślinom statyczne życie i ru-
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chy nasze są bardzo powolne. Znów pasażer wędruj e przez po~
ciąg i obserwujemy jego ruch względem pociągu i względem
ziemi. Gdyby pociąg poruszał się bardzo wolno, tak wolno, że
odległość pokonana przez niego w czasie obserwacji leżałaby
poniżej progu odczuwania ruchu przez człowieka, obie odległo
ści pokonanę przez pasażera, ta względem pociągu jak i ta
względem Ziemi, wydałyby się nam jednakowe, nie zauważy
libyśmy między nimi różnicy. A gdyby zawsze różnica ta wypadała poniżej progu dostrzegania tego przesunięcia, doszlibyśmy do wniosku, że nie ma wpływu na odległość, wniosku
niezgodnego z rzeczywistością.
I właśnie w relatywizacji pojęcia czasu kryje się możliwość
wyjaśnienia sprzeczności pomiędzy mechaniką i elektro~yna
miką.

Jeżeli dyżurny ruchu mierzy odległość i czas w subiektywny sposób w tym sensie, że dokonuje pomiarów w swoim
układzie odniesienia, a konduktor dokonuj e pomiarów w swoim z kolei układzie odniesienia i co innego rozumie wtedy zarówno przez odległość jak i czas, to nie wydaje się już tak
dziwne, że stosunek odległości do czasu czyli prędkość w obu
układach wychodzi taka sama.
Zanim fakty te poprzemy dokładnym rachunkiem, powiedzmy sobie awansem, jak obie teorie w ostateczności się pogodzą. Z jednej strony relatywizacja czasu i odległości usuwa
sprzeczności, ale dostajemy w ten sposób trochę inny obraz
stosunków czaso-przestrzennych i zarówno mechanikę jak
i elektrodynamikę musimy do nowego obrazu stosunków czaso-przestrzennych dopasować. Otóż okazuje się, że klasyczna
elektrodynamika Maxwella do zmodyfikowanego, relatywizowanego obrazu czasu i przestrzeni wchodzi bez żadnych zmian.
Była ona jak gdyby a priori relatywistyczna, choć wtedy tego
tak nie nazywano. Mechanika wymaga , natomiast pewnych
subtelnych modyfikacji, po których już jest zgodna z elektrodynamiką. Można się obawiać, że po modyfikacji będzie ona
sprzeczna z mechaniką klasyczną, która tak doskonale pasowała na przykład do astronomii. Okazuje się jednak, że modyfikcja ta praktycznie nie ma znaczenia jak długo nie mamy
do czynienia z prędkościami porównywalnymi z prędkością
światła. Ponieważ normalnie w mechanice nieba z takimi pręd
kościami się nie spotykamy, mechanika zmodyfikowana czy
nie, jest równie dobra. W przypadku dużych prędkości mechanika klasyczna jest niesłuszna, ale o tym nie wiedzieliśmy,
ponieważ z takimi prędkościami nie mieliśmy do czynienia.
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Geometrię mOżna zanalityzować. Zamiast pojęć geometrycznych, rysunkowych, można wprowadzić pojęcia liczbowe, posługując się układem współrzędnych. Na osi liczbowej każde
mu punktowi odpowiada jedna liczba, jedna współrzędna. Gdy
wprowadzimy układ dwóch osi na płaszczyźnie każdemu punktowi płaszczyzny odpowiadać będzie dokładnie jedna para liczb
i dzięki takiemu wzajemnie jednoznacznemu przyporządkowa
niu staje się obojętne czy mówimy o punktach płaszczyzny
czy o parach liczb. Jest to wygodne, bo inaczej trudno byłoby
odróżnić jeden punkt płaszczyzny od drugiego, ale główna zaleta tego przyporządkowania polega na tym, że i inne pojęcia
geometryczne pozwala również sprowadzić do pojęć liczbowych.

x; - - -- - - - - - - - - - - -

Xz - -- - - - - - ------··1

x1 - X1
'

x/

Na przykład odległość d między dwoma punktami dzięki
twierdzeniu Pitagorasa można zamienić na pojęcie analityczne,
na coś co wyraża się wzorem rachunkowym przez liczby jaki-
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mi są współrzędne punktu. To z kolei pozwala na charakteryzowanie różnych tworów geometrycznych związkami analitycznymi.
Rozważmy na przykład okrąg o środku w początku układu
współrzędnych i o promieniu l. Jest to miejsce geometryczne
punktów, których odległość od początku układu współrzędnych
równa się l. Dla dowolnego punktu takiego okręgu spełnione
są więc równości:

ylxi+x~=l

czyli xi+x~=l.

/
/
/

/
/
/

/

__

_\.
J

x~

W spółrzędne każdego punktu naszego okręgu spełniają te
równania i odwrotnie każdy punkt, który spełnia te równania leży na okręgu. Zamiast więc geometrycznego pojęcia okrę
gu mamy pojęcie algebraiczne.
Znaczenie układu współrzędnych i twierdzenia Pitagorasa
polega właśnie na tym, że dzięki nim związki metryczne moż-
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zapisywać wyrażeniami
nał środków, przy pomocy

na

algebraicznymi. Wzbogaca to arsektórych możemy geometrię badać,
a ponadto pozwala na łatwe uogólnienie geometrii, które bez
pomocy geometrii analitycznej nie jest możliwe. Mówiąc
o uogólnieniu geometrii mamy tu na myśli pojęcie geometrii
wielowymiarowej, potocznie uważanej za rzecz bardzo zawiłą.
Nasza fizjologiczna budowa, nasze zmysły, są dopasowane do
przestrzeni trójwymiarowej i niżej wymiarowej. Z łatwością
wyobrażamy sobie twory jednowymiarowe takie jak prosta lub
krzywe, twory dwuwymiarowe - np. płaszczyznę, powierzchnię kuli. Dowolny sześcian daje nam pojęcie o tworach trójwymiarowych, ale przestrzeni cztero lub wyżej wymiarowej
wyobrazić sobie nie potrafimy, bo na to nie pozwalają nam
nasze zmysły. W zakresie liczb takich zahamowań nie mamy.
Bez trudu wyobrażamy sobie jedną, dwie liczby, trzy, pięć czy
sto liczb.
Punktowi na prostej przyporządkowaliśmy jedną liczbę,
punktowi na płaszczyźnie dwie liczby, punkt w przestrzeni
trójwymiarowej charakteryzuje trójka liczb. Analogicznie możemy umówić się, że punkt w przestrzeni czterowymiarowej
to czwórka liczb. Chociaż jest to definicja czysto formalna,
niemniej w tym zakresie zrozumiała. Przez punkt czterowymiarowej przestrzeni rozumieć będziemy każdy uporządkowa
ny układ czterech liczb. Nie przywraca nam to wprawdzie wyobraźni geometrycznej, ale pozwala w sposób sformalizowany,
matematycznie precyzyjny wprowadzić pojęcie punktu w czterowymiarowej przestrzeni i podobnie w przestrzeniach wyżej
wymiarowych.
Z kolei postać wzorów na odległość między dwoma punktami w przestrzeni dwuwymiarowej

d=v(x; -x1)1+(x;-x2Y
i w przestrzeni trójwymiarowej

V

d= (x; -xlr + (x; -x2y + (X~ -- x3)2
sugeruje postać wzoru na odległość d
mi w przestrzeni czterowymiarowej

d=v(x; -xly +(x;-

między

dwoma punkta-

x2) 2+ (x~ -x3) 2+ (x~ -x4)2.

Umieliśmy zbudować geometrię na płaszczyźnie w obrazie
geometrycznym, możemy też zbudować ją w interpretacji analitycznej. Ta pierwsza geometria nie przeniesie się na wyższe
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wymiary, ale druga przeniesie się. Jeśli zapomnimy o tej geometrii "geometrycznej", a będziemy uprawiać tylko geometrię
analityczną będziemy mogli swobodnie poruszać się w świecie
wielowymiarowych konstrukcji. I formalnie przez geometrię
czterowymiarową rozumiemy właśnie czterowymiarową geometrię analityczną, która jest tylko teorią czwórek liczbowych
z tak jak już podawaliśmy określoną odległością i nie ma sensu doszukiwać się w niej jakiegoś ukrytego podtekstu, a wzór
d=

V(x~- x

1) '

+ (x; -x2)2 + (x;- x Y+ (x~ -x )2
3

4

nazywamy odległością tylko przez analogię. Geometria czterowymiarowa nie jest poglądowa, ale jest zupełnie określona
i posługując się geometrią wielowymiarową będziemy zawsze
rozumieć ją tak, jak podaliśmy to powyżej.
Jak ie jest zastosowanie takich czterowymiarowych przestrzeni skoro wydawałoby się, że są one tylko czysto umysłową
konstrukcją, bo nie możemy z nią wiązać żadnych bezpośred
nich wyobrażeń? Naiwna wyobraźnia bez wątpienia w niektórych sytuacjach nam pomaga, ułatwia orientację, ale nie jest
czynnikiem decydującym. Nigdzie nie jest powiedziane, że
w zastosowaniach fizycznych mogą odgrywać rolę tylko takie
konstrukcje, z którymi potrafimy związać wyobrażenia zmysłowe. Właściwie przy najprostszych teoriach w mniejszym
lub większym stopniu posługujemy się konstrukcjami abstrakcyjnymi. I równie dziwne lub równie mało dziwne jest to, że
pasują one do rzeczywistości jak wszystkie inne abstrakcyjne
konstrukcje. Przecież pojęcie punktu w zwykłej szkolnej geometrii też jest pojęciem abstrakcyjnym, wyidealizowanym,
który ścisłego odpowiednika w fizyce nie ma, a mimo to geometria taka ma zastosowanie i do fizyki i do opisywania róż
nych stosunków rzeczywistości technicznej. Dbać należy tylko
o to, żeby nasz arsenał pojęć był jednoznacznie odwzorowany
na odpowiednie pojęcia fizyczne. Reszta jest tylko kwestią
sprawdzenia, pogodzenia z eksperymentem podstaw naszej konstrukcji umysłowej . Jeżeli w sposób adekwatny potrafimy pojęcia umysłowe przyporządkować fizycznym i jeśli prawa wewnętrzne rządzące jednymi z nich są analogiczne do praw wewnętrznych rządzących drugimi, możemy przez jedną konstrukcję opisywać drugą. Zawsze jest to jednak konstrukcja
umysłowa, którą uważamy za prawdziwą gdy zgadza się z rzeczywistością i wcale nie jest ważne czy potrafimy ją sobie
zmysłowo wyobrazić czy nie.
c.d.n.

URANIA

304
S~'ANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ -

Dąbrowa

11/1969
Górnicza

SPOR O POCHODZENIE KRATEROW
TRWA

KSIĘZYCOWYCH

Ządza

wiedzy ustawicznie odsuwa na bok ugruntowane dogmaty dnia, aby za nimi szukać rzeczywistości.

(J. D. Passos: "W drodze na

Księżyc")

Jak wiadomo, istnieją dwie zasadnicze teorie pochodzenia
kraterów księżycowych: meteorytowa i wulkaniczna. Pierwsza
z nich głosi, iż kratery utworzone zostały przez meteoryty spadające na powierzchnię Księżyca z ogromnymi prędkościami,
druga natomiast, że powstały w wyniku działalności wulkanicznej. W niedalekiej już zapewne przyszłości dowiemy się,
która z nich była bliższa prawdy.
Badania wykonane za pomocą sond automatycznych nie rozstrzygnęły tego zagadnienia. Uzyskano wprawdzie wiele nieznanych przedtem danych o topografii Księżyca, ale przemawiają one na korzyść obu poglądów. Istnieje nawet tendencja
ich połączenia, gdyż wszystko wskazuje na to, iż zarówno wulkanizm, jak też uderzenia meteorytów były głównymi czynnikami przy formowaniu się kraterów księżycowych. Wydawało
się więc już, że wieloletni spór między selenologami zakoń
czył się kompromisem. Tymczasem wcale tak nie jest, polemika trwa i obecnie prowadzona jest namiętniej niż kiedykolwiek przedtem. Tym razem idzie o to, która z tych sił wywarła większy wpływ na kształtowanie się rzeźby Księżyca.
Wyjaśnienie tego zagadnienia jest bardzo ważne pod wzglę
dem kosmologicznym, ponieważ kratery są prawdopodobnie
najpospolitszymi utworami topograficznymi wszystkich planet
ziemskiej grupy (Merkury, Wenus, Ziemia i Mars). Dowodem
tego może być powierzchnia Marsa, na której za pomocą sond
kosmicznych odkryto liczne kratery. Są też powody przypuszczać, że niegdyś nasza planeta również była nimi dość gęsto
usiana. Zresztą dziś jeszcze na Ziemi można spotkać utwory,
do złudzenia przypominające kratery na Księżycu.
Typowy krater księżycowy składa się z wału górskiego, wznoszącego się ponad przyległy teren. Otacza on koliste wgłębie
nie o płaskim lub nieckowatym dnie, które leży niżej aniżeli
najbliższa okolica. Różnica poziomów dna krateru oraz górnej
części jego wału górskiego dochodzi u wielkich kraterów do
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kilku tysięcy metrów. Na zewnątrz stoki wału górskiego nachylone są bardzo łagodnie w stosunku do poziomu (średnio
pod kątem 7°), ale wewnętrzne zbocza są bardziej strome
(średnio nachylone pod kątem 25°). Wały górskie większych
i stosunkowo młodych kraterów zbudowane są z kilku amfiteatralnie ułożonych warstw, zwanych powszechnie tarasami.
Pośrodku dna wielkiego krateru prawie zawsze wznosi się
góra centralna w postaci dość stromego stożka, którego szczyt
nie sięga zazwyczaj do wysokości wału górskiego. Bardzo czę
sto stożków takich jest więcej, a niekiedy na dnie krateru znajduje się nawet cały masyw górski. Ponadto na dnach oraz
wałach górskich większych kraterów zawsze występują mniejsze formacje kraterowe.
Wobec kulistości Księżyca dno dużego krateru jest w istocie wypukłe, co w pewnych przypadkach daje się zauważyć
nawet za pomocą lunety amatorskiej. Krzywizna powierzchni
jest tam oczywiście większa od krzywizny na Ziemi (mniejsza
średnica globu księżycowego), wskutek czego zasięg widoczności jest dużo mniejszy. Linia horyzontu dla człowieka śred
niego wzrostu znajduje się na Księżycu zaledwie w odległości
około 2,4 km, podczas gdy na naszej planecie odległość ta wynosi około 4,8 km *). A zatem selenonauta stojący na dnie
wielkiego krateru nie będzie widział wału górskiego lub najwyżej zobaczy go jako wyłaniający się spod horyzontu łań
cuch niewysokich i odległych pagórków.
Selenolodzy klasyfikują kratery księżycowe według ich wie. ku, posługując się skalą od l do 8. Najmniejszą cyfrą oznacza •
się kratery rzekomo najstarsze, największą zaś kratery najmłodsze. Kratery najstarsze są niewyraźne, czyli już mocno
. "wygładzone" przez nieznane jeszcze czynniki. Najwyraźniej
sze są kratery najmłodsze, mające z reguły bardzo "poszarpane·' wały górskie. W ich otoczeniu znaj duj e się sporo bloków
skalnych, których wielkie skupiska występują przy kraterach
dostatecznie dużych.
Większość selenologów zdecydowanie skłania się do poglą
du, że kratery księżycowe utworzone zostały przez meteoryty.
Uderzały one w powierzchnię Księżyca z prędkościami dochodzącymi do 50 km/s i energia ruchu zamieniała się w ciepło.
W rezultacie meteryt oraz grunt w miejsc~ upadku przemie*) Odległość hory3ontu od obserwatora obliczamy za pomocą nastę
pującego wzoru: y2Rh, gdzie R jest promieniem Księżyca lub Ziemi,
a h wysokością oczu nad powierzchnią.
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niały się w gaz, który gwatłownie rozszerzał się, a następnie
eksplodował z siłą dorównującą wybuchowi bomby atomowej.
Stopione skały rozlewały się po wewnętrznych zboczach powstałego wału górskiego, potem spływały i spiętrzały się pośrodku krateru, tworząc po zastygnięciu górę centralną.
Morza księżycowe, a zwłaszcza te o kolistych kształtach, również mają być wielkimi kraterami. Powstały one na skutek
upadków na Księżyc olbrzymich meteorytów lub planetoid.
W ten sposób utworzone zostały duże kotliny koliste, które
późniejszych epokach selenalogicznych zalała magma wydobywająca się z wnętrza globu księżycowego. Na rzecz tej
teorii przemawiają odkryte niedawno koncentracje masy, znajdujące się pod powierzchnią niemal wszystkich mórz kolistych.
Przypuszcza się, że są to resztki spadłych na Księżyc meteorytów żelaznych .

w

li

Ważnym także argumentem na rzecz teorii meteorytowej są
kratery wtórne, pokrywające czasami olbrzymi teren wokół
krateru pierwotnego, zwanego macierzystym. Sądzi się, iż zostały one utworzone przez odłamki skalne wyrzucone w momencie formowania się krateru pierwotnego. Często w pobliżu
takiego krateru znajduje się aż kilkadziesiąt tysięcy kraterów
wtórnych, z których największe mogą mieć średnice tylko
dwadzieścia razy mniejsze od krateru macierzystego. Zjawiska
tego nie da się wytłumaczyć teorią wulkaniczną. Trudno bowiem przypuszczać, aby w czasie spokojnego wylewu magmy
tak duże bloki skalne mogły być wyrzucone na odległość kilkuset czy nawet kilkutysięcy kilometrów.
Innego jednak zdania są zwolennicy teorii wulkanicznej, odnoszący się krytycznie do przedstawionych wyżej poglądów.
Ich bowiem zdaniem kratery księżycowe są po prostu kalderami, czyli utworami stosunkowo łagodnej formy działalności
wulkanicznej na Księżycu. Dość płytko pod jego powierzchnią
powstawały kiedyś jamy wypełnione magmą albo stopioną skałą, tworzące okrągłe pęcherze, zwane plutonami. Po wypłynię
ciu magmy przez kanał na powierzchnię grunt się zapadał
i w ten sposób powstawał typowy krater księżycowy. Góry centralne mają być właśnie utworzone z magmy, która z czasem
zakrzepła u góry kanałów.
Zwolennicy teorii wulkanicznej są przekonani, że morza
stanowią dolne piętro skorupy Księżyca, na którym wznosi się
dopiero piętro górne w postaci jasnych obszarów górzystych.
Jest tu więc pewna analogia do skorupy ziemskiej, zbudowanej z dwóch warstw: sial i sima. Pierwotnie grunt na morzach
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księżycowych miał być jasny, lecz z czasem pociemniał na skutek oddziaływania promieni jonizujących. Zgodnie z tym poglądem istnieje również związek między wiekiem kraterów
a ich barwą. Największemu bowiem pociemnieniu powinny
ulec kratery najstarsze, najmniejszemu zaś kratery najmłod

sze.
Teoria ta ma jednak wiele braków, ponieważ za jej pomocą
nie można wyjaśnić szeregu zjawisk. Wymienić choćby należy
kratery - widma, których korony wałów górskich są dużo
jaśniejsze od powierzchni mórz. A przecież są to stare formacje i zgodnie z powyższym poglądem winny ściemnieć
w takim samym stopniu jak grunt na morzach. Ponadto jak
wyjaśnić fakt, że krater Ciołkowski ma ciemne dno, chociaż
jest młodszym utworem od sąsiedniego krateru, na który się
zresztą "wdarł". Dlaczego wreszcie dna talasoidów na odwrotnej stronie Księżyca dotychczas nie pociemniały?
Kratery- widma występują na wszystkich morzach księży
<::owych. Ponad powierzchnią mórz sterczą tylko naj wyższe
partie wału górskiego, a dolna część krateru pogrążona jest
w zakrzepłej lawie. Niekiedy jednak wału górskiego nie widać
zupełnie i w czasie pełni Księżyca na powierzchni morza obserwujemy jedynie niewyraźny, nieco jaśniejszy od otoczenia
pierścień. Nie ma on w ogóle wysokości, wobec czego nie rzuca
cienia nawet podczas wschodów i zachodów Słońca. Przypuszcza się, że lawa mieszając się z roztopioną skałą korony wału
górskiego utworzyła jakiś jaśniejszy materiał.
Pomimo tych niejasności zwolennicy teorii wulkanicznej
tryumfowali. Zdjęcia bowiem otrzymane za pomocą sond kosmicznych wykazały, iż na Księżycu była kiedyś, a może nawet
jeszcze dziś występuje działalność wulkaniczna. Przykładem
mogą być kratery na wierzchołkach kopuł księżycowych, które
niewątpliwie są pochodzenia wulkanicznego. Trudno przecież
przypuszczać, aby meteoryty trafiały idealnie w sam środek
ich wierzchołków.
Nie dowodzi to jednak wcale, że w ten sposób powstały
wszystkie kratery księżycowe. Najprawdopodobniej niektóre
z nich są pochodzenia wulkanicznego, lecz większość utworzona
została przez uderzenia meteorytów. To samo zresztą można
powiedzieć o morzach mających koliste kształty, a także o talasoidach na odwrotnej stronie Księżyca.
Niezwykle zacięty "bój" toczą selenolodzy o kratery, których wewnętrzne zbocza wału górskiego opadają kaskadami
koncentrycznych stopni (np. Kopernik, Langrenus, Theophilus).
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Na naszej planecie kratery o takich zboczach są zwykle wulkanicznymi kalderami. W tym przypadku magma wylewała się
z wnętrza Ziemi powoli i kratery tworzyły się w kilku etapach. Jednak na Księżycu są nieco inne warunki, toteż takie
kratery mogły tam z powodzeniem powstawać w wyniku
upadku meteorytów. Przebijały one silnie nawarstwiony grunt
i różna wytrzymałość poszczególnych warstw mogla być przyczyną tworzenia się amfiteatralnych zboczy.
Rozważania powyższe są najlepszym dowodem, że spór mię
dzy selenologami o pochodzenie kraterów księżycowych jeszcze się nie zakończył. Jego rozstrzygnięcie może nastąpić dopiero po badaniach wykonanych bezpośrednio na powierzchni
Księżyca.

Niestety, pierwsza wyprawa księżycowa ("Apollo- 11") wylądowała na Mare Tranquillitatis, pod względem selenalogicznym mało ciekawym regionie Księżyca. Zespół wyprawowy
LM jest bowiem przystosowany do lądowania na równinnym
terenie, a taki właśnie najłatwiej znaleźć na morzach. Ponadto
był to eksperyment przede wszystkim o znaczeniu technicznym, który miał utorować drogę następnym wyprawom księży
cowym. Dlatego też cel naukowy zepchnięto na drugi plan.
O wiele bardziej interesująca jest okolica Księżyca, gdzie
lądować ma druga wyprawa ("Apollo 12"). Lądowisko dla
tej wyprawy leży w południowo-wschodniej części Oceanus
Procellarum, mniej więcej 300 km na południe od krateru
Kopernik (współrzędne selenograficzne: 23° dług. zach. i 3°
szer. połudn.). Jest to wprawdzie także równinny owal dłu
gości 8 km i sżerokości 5 km, pokryty jedynie niewielkimi
kraterami i licznymi głazami. Najbliższym bowiem większym
kraterem jest Landsberg, mający olmło 40 km średnicy. Znajduje się on jednak około 80 km na zachód i z powierzchni
lądowiska nie będzie widoczny.
Ale w tej okolicy Księżyca są liczne kratery wtórne, utworzone przez kamienie wyrzucone podczas formowania się krateru Kopernik. Ich zbadanie może dać wiele cennego materiału
na temat jego pochodzenia i wieku. Prawdopodobnie znajdują
się tam również kratery wtórne, powstałe w wyniku upadku
odłamków skalnych wyrzuconych z krateru Tycho, który leży
około 1200 km na południe od lądowiska. Zbadanie ich może
dostarczyć nie tylko ciekawych danych o samym kraterze macierzystym, lecz także o wnętrzu Księżyca. Wiadomo bowiem,
że im kamień wyrzucony z krateru pierwotnego upadł dalej.
tym z głębszych warstw pochodzi.
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Bardzo interesujące zatem byłoby zbadanie odłamków skalnych, leżących wzdłuż najdłuższej smugi Tychona. Smuga ta
wybiega na północ od krateru macierzystego, przebiega prze~
Mare Serenitatis i znika dopiero na północ od Mare Frigoris.
Niektórzy selenolodzy przypuszczają nawet, że przechodzi ona
na odwrotną stronę Księżyca i opasuje go dookoła, aby od południa wrócić do krateru Tycho.
To niezwykle śmiałe przypuszczenie oparte jest na fakcie,
iż jedna z południowych smug Tychona nie wybiega dokładnie
z środka krateru, lecz z punktu położonego w pewnej odległości na zachód od niego. Mniej więcej odpowiada to dystansowi, jaki w związku z rotacją Księżyca musiałby przebyć
środek krateru w ciągu czasu potrzebnego na okołoksiężycowy
lot wyrzuconych kamieni (około 180 minut). Oczywiście, siła
eksplozji po upadku meteorytu musiałaby naprawdę być potężna, aby nadać kamieniom potrzebną prędkość. Należy jednak pamiętać o tym, że na Księżyciu siła ciążenia jest prawie
6 razy mniej sza niż na Ziemi.
W przyszłości wyprawy księżycowe będą mogły lądować
także na dnach wielkich kraterów. Zanim to jednak nastąpi
projektuje się wyposażyć je w pojazdy terenowe, które zdolne
byłyby poruszać się po nierównej powierzchni Księżyca. Pojazd
taki będzie mógł być sterowany automatycznie z Ziemi za pomocą fal radiowych lub przez znajdujących się w nim selenonautów. Przy jego pomocy mogliby oni dotrzeć z lądowiska
do jakiegoś wielkiego krateru i zbadać jego wał górski oraz
najbliższe otoczenie. Mogliby również zbadać najdłuższą smugę Tychona, gdyż przebiega ona zaledwie około 300 km na
wschód od lądowiska położonego na Sinus Medii.
Istnieje nawet projekt wysłania takiego pojazdu w okalice
bieguna Księżyca, skąd wyruszyłby w podróż o długości około
2700 km do jednego z pięciu lądowisk leżących w strefie równikowej. Przez całą zaś drogę specjalne urządzenie mogłoby
zbierać próbki gruntu księżycowego, a automatyczne kamery
fotografowałyby mijane po drodze okolice Księżyca. Zebrany
zaś materiał zabraliby selenonauci podczas kolejnej wyprawy
j przywieźli ze sobą na Ziemię.
W ten sposób można by uzyskać wiele cennych informacji
o odległych od lądowisk regionach globu księżycowego. Analiza tego materiału mogłaby dostarczyć konkretnych danych na
temat pochodzenia kraterów oraz innych formacji topograficznych na Księżycu. Do tego czasu musimy zadowolić . się mniej
lub więcej prawdopodobnymi domysłami.
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KRONIKA HISTORYCZNA
Działalność

selenografiezna

Małaperta

Niedawno obchodziliśmy 350 rocznicę pierwszych w Polsce obserwacji astronomicznych przez lunety, które w Kaliszu wykonywał KaPol
~a l a per t w latach 1614-1618 (Urania, 1968, nr 11, str. 326). Podczas
pobytu w Polsce zajmował się on obserwacjami plam na Słońcu i z tej
strony przede wszystkim jest znana jego działalność astronomiczna.
Mniej natOiffiiast popularna jest działalność Malaperta na polu selenografii, przypadająca jednak już na okres póżniejszy.
Malapert opuścił Polskę w r. 1618 i udał się do Douai (obecnie pół
nocna Francja), gdzie został nauczycielem matematyki. Tam w dalszym
ciągu prowad~ił obserwacje astmnomiczne, dokonując ich prawdopodobnie przy pomocy instrumentów zabranych z Kalisza (Urania, 1968,
nr 5, str. 144). Pewnym dowodem na rzecz tej hipotezy są obserwacje
Księżyca,
wykonywane przez Malaperta przy pomocy lunety już
w r. 1619. Trudno zaś przypuszczać, aby w tak krótkim czasie zdołał
on zbudować nową lunetę.
O d~iałalności Malaperta na polu selenografii pisze prof. Paolo
M a f f e i w pracy pt. Carte !unari di ieri e di oggi (Florencja, 1963,
str. 4). Praca ta jest zwięzłym zarysem historii selenografii, zawierającym opisy rysunków i map powierzchni Księżyca od czasów najdawniejszych do najnowszych (ostatnią opisaną pracą jest mapa wydawana
w Stanach Zjednoczonych pt. Lunar Aeronautic Chart). Pierwsze miejsce w pracy prof. Maffei zajmują jeszcze rysunki Galileo G a l i l e i
z r. 1610, ponieważ mapa Księżyca opracowana przez Thomasa H arr i o t a w latach 1609-1610 odkryta została dopiero w r. 1966.
Tak więc Mala,pert jest piątym z kolei astronomem, który do obserwacji powierzchni Księżyca zastosował lunetę (Harriot w r. 1609,
Galileusz w r. 1610, G. G. Lagalla w r. 1612 i K. Scheiner w r. 1614).
Dodać należy, że zachowany rysunek Księżyca wykonany przez Malaperta w r. 1619 ma zaledwie 5 cm średnicy (rysunek ten zamieszczony
jest w dziele pt. Oratio habita duaci dum !ectionem mathematicam auspicaretur).
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
Informacje ogólne

XII Olimpiada Astronomiczna odbywała się w okresie od paździer
ni,ka 1968 r. do kwietnia 1969 r. Przebiegała ona podobnie, jak poprzednie Olimpiady, zatem eliminacje odbywały się w trzech etapach. Podczas I etapu (październik 69 r. - styczeń 69 r.) uczestnicy rozwiązywali
10 zadań spośród 14 zaproponowanych przez Komisję Olimpiady. Zadania I etapu obejmowały 11 tematów rachunkowych i 3 obserwacyjne,
przy czym każdy uczestnik whowiązany był do opracowania co najmniej 9 zadań rachunkowych 'i co najmniej jednego obserwacyjnego.
Wyniki prac oceniała Komisja Olimpiady w Planetarium Śląskim
w ten sposób, że za odpowiedź na każdy temat przyznawano autorowi
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ocenę wyrażoną w punktach w skali od O do 5. Prace były poprawiane
i oceniane niezależnie przez dwóch członków Komisji. Ten system
oceny i punktowania prac stosowano we wszystkich etapach. Spośród
138 uczestników I stapu 82 zakwalifikowało się do udziału w następ
nych eliminacjach.
II etap Olimpiady odbył się 15 marca br. w Chorzowie, Gdańsku,
Krakowie i Łodzi. Podczas tych eliminacji uczestnicy pod nadzorem
Komisji rozwiązywali cztery zadania rachwnkowe. Uczniom zezwolono
na korzystanie z dowolnych materiałów pomocniczych; egzekwowano
jednak bardzo ściśle, aby każdy uczestnik pracował samodzielnie. Finał Olimpiady odbył się, jak co roku, w Planetarium śląskim w Chorzowie. Eliminacje poprzedzone były obowiązkowymi konsultacjami.
W uroczystości zakończenia Oliroipady (2 kwietnia 1969 r.) wzięli
udział między innymi członkowie Rady Naukowej Planetarium doc.
dr Maoiej Bielicki, prof. dr Eugeniusz Rybka, przewodniczący Komisji
Olimpiady doc. dr Józef Salabun oraz przedstawiciele Kuratoriów kilku
okręgów szkolnych. Zwycięzcą OHmwady został uczeń XI klasy Liceum
Ogólnokształcącego w Kluczborku Jan L o re n c; pozostali uczestnicy
finału zajęli miejsca w następujące kolejności:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LO.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jerzy Jasiński, Warszawa
Jan Zazula, Kraków
Jan Pyka, Świnoujście
Aleksander Sołdacik, Gdańsk
Jan Hrabowski, Warszawa
Jacek Gruszczak, Kraków
Janusz Psiuk, Rzeszów
Piotr Kula, Łódź
Stanisław Komisarski, Łódź
Andrzej Czachor, Kraków
Andrzej Kaźmierczak, Łódź
Włod:z.imierz Zydorczak, Pozn.
Janusz Jasieczek, Łódź
Jerzy Kierul, Łódź
Stanisław Golstein, Łódź
Roman Łukaszewicz, Łódź
Ryszard Panczakiewicz, Kat.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Piotr Kurylak, Łódź
Andrzej Malinowski, Katow.
Jacek świętosławski, Łódź
Andrzej Dubiel, Kraków
Marian Figwer, Łódź
Krzysztof Głowacki, Łódź
Andrzej Stefaniak, Gdańsk
Janusz Buchert, Poznań
Grzegorz Nowakowski, Bydg.
Piotr Badziąg, Gdańsk
Jerzy Cholewa, Łódź
Jerzy Nowakowski, Poznań
Iwona Borowska, Łódź
Marian Graborz, Katowice
Andrzej Karbowski, Łódź
Jolanta Wójcikowska, Katow.
Jerzy Zawadzki, Łódź

Należy podkreślić, że podczas XII Olimpiady zakończyły się częścio
wym sukcesem długoletnie starania Komisji Olimpiady o przyznanie
zwycięzcom takich praw, z jakich korzystają finaliści innych olimpiad.
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 19 listopada 1968 r. Nr DU-5-0240-78/68 zadecydowało, że przy ubieganiu
się o przyjęcie na pierwszy rok studiów astronomii i fizyki zwycięzcy
(w liczbie 5 osób) po zdaniu egzaminu <Wstępnego (ze wszystkich obowiązujących przedmiotów), bez względu na liczbę punktów uzyskanych
w toku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przyjęci na jeden
z w/w kierunków studiów.
Cytowana decyzja Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
spowodowała, że Komisja Olimpiady przy ustalaniu tematyki zadań
II i III etapu skoncentrowała uwagę głów, nie na zadaniach rachunkowych o nastawieniu fizycZinym. Taki dobór tematykJ zadań daje gwarancję, że zwycięzcy Olimpiady oprócz wiadomości z astronomii posia-
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dać będą także gruntowną wiedzę w zakresie fizyki co jest niezbęd
ne do QPanowania całoks21tałtu zagadnień, jakimi zajmuje sdę współ
czesna astronomia. Niżej przytoczono kilka tematów zadań, w celu

zorientowania Czytelników w wymaganiach stawianych uczestnikom
Olimpiady Astronomicznej.
W związku z pewną zmianą profilu tematyki zadań Komisja zmuszona była wprowadzić 'również 1pewne zmiany w organ[zacji III etapu.
Chcąc zachować w finale zadania dotyczące znajomości i zastosowania
przyrządów astronomic21nych, z.naj,omości nieba i umiejętności wyciąga
nia wniosków z elementarnych obserwacji astronomicznych, liczbę
zadań finałowych zwiększono do ośmiu. Pociągnęło to za sobą konieczność z.rezygnowania z odpowiedzi ustnych, które aczkolwiek bardw
przydatne przy wydawaniu ogólnej oceny - pochłaniają zbyt wiele
czasu i młodzieży i Komisji. Tak dobraną tematykę zadań młodzież
oceniała pozytywnie, twderdząc, że tematy były bardzo ciekawe, chociaż
trudne.
Zestawienie

uczestników poszczególnych etapów

il!)ści

Kuratorium

I etap

II etap

ilość

ilość

uczestn. l szkół
Bydgoszcz

2

2

Gdańsk

6

3
14

Katowice
Kraków
Kielce
Lublin
Łódź woj.
Łódź Miasto
Olsztyn
Opole

2
4
19
19

11

2

3

lO

uczestn.l
l
3
4
4

szkół
l
2

13

l
3

2

2

2

l
l

l
l

26

6

23

4

2
2

l
2

2

2

l

l

6

5

4

3

3

7

3

2
2

2
l

3
l

l
l

4
l

4
l

3

3
2

3
2

138

65

Rzeszów
Szczecin
Warszawa M.
Warszawa woj.
Wrocław

Przegląd

ilość

uczestn. l szkół

46
22

Poznań

Zielona Góra
Razem:

III etap

tematyki

4
4

l

16

4

2

l
l
2

l

l
3
l

82

43

36

23

zadań

I etap

l) Przy pomocy lunety lub lornetki wykonać obserwacje Plejad lub
Sekwencji Polarnej i sporządzić rysunek obserwowanej okolicy nieba. Korzystając z Atlasu Nieba J. Dobrzyckiego lub M. Mazura
odczytać Wlielkości gwiazdowe obserwowanych gwiazd. Obliczyć stosuPóŁnocnej
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nek nat~żenia promieniowania najsłabszych gwiazd widocznych gołym
okiem do najsłabszych widocznych przy użyoiu lunety zastosowanej
do obserwacji nieba.
2) W jakim przedziale odległości od środka Ziemi powinien krążyć
sztuczmy satelita obiegający Ziemię po okręgu w płaszczyźnie równika,
aby jego pozorny ruch na niebie odbywał się w kierunku przeciwnym
do 1pozornego ruchu sfery niebieskiej. Jako drugi układ przyjąć
w obliczeniach układ Ziemia-Księżyc, a potrzebne dane liczbowe wyszukać samodzielnie.
3) Znając stałą słoneczną dla Ziemi (odpowiednią wartość wyszukać
samod:zńelnie) obliczyć wartość stałej słonecznej dla Wenus odległej od
Słońca o 0,72 j.a.

II etap
l) Całkowita emisja promieniowania ciała doskonale czarnego (E) wyraża się wzorem:
E = aT'
gdzie a oznacza stałą, zaś T temperaturę absolutną ciała promieniującego. Obliczyć o ile wzrosłaby temperatura efektywna T fotosfery
Słońca przy wzroście emisji E o 10°/o.
Zadanie rozwiązać przyjmując, że temperatura efektywna fotosfery
Słońca T = 6000°K.
III etap
l) Założywszy, że orbity Wenus i Marsa leżą w płaszczyźnie ekliptyki oraz, że są one kołowe:
a) przedstawić schematycznie usytuowanie tych planet względem
Słońca i Ziemi, gdy Mars jest w opozycji, a Wenus ma taką elongację,
że promień widzenia jest stycz-ny do jej mbity
b) obliczyć wartość elongacji Wenus w tym położeniu
c) jakie są możliwe przy.padki położenia Wenus i jakie mają one
znaczenie dla obserwacji
d) kiedy może nastąpić takie usytuowanie, ażeby Wenus i Mars leżały w płaszczyźnie ekliptymi?
2) Na ekranie odwtorzono obraz nieba około północy. Z wyglądu
nieba określić szerokość geograficzną miejsca obserwacji, miejscowy
czas gwiazdowy oraz porę roku.
3) Na przeźroczu przedstawiono krzywe zmian blasku kilku gwiazd
zmiennych. Określić typ każdej gwiazdy zmiennej i podać krótką charakterystykę.

Uwaga: Niektóre zadania jak 1np. zadanie drugie w III etapie rozw oparciu o pokaz sztucznego nieba.

wiązane były

MARIA PAŃKOW

KRONIKA
Ko~centracje

masy pod

powierzchnią

Księżyca

Na podstawie analizy okołoksiężycowych orbit sond kosroiczmych
typu "Lunar Orbiter" uczeni amerykańscy P. M. M u 11 e r i W. L.
S jor g e n odkryli pod powierzchnią Księżyca koncentracje masy.
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które nazwano "maskonami" (mascon jest s:krótem od słów mass conZakłócają one pole grawitacyjne globu księżycowego, wskutek czego sondy i statki kosmiczne 1nad pewnymi obszaramd Księżyca
poruszają s:ię szybC'iej niż w inny.c h punktach swej orbdty. Zjawisko
powyższe potwierdzone zostało podczas lotów okołoksiężycowych Apollo- 8 i Apollo- 10.
Jako ciekawostkę warto zacytować fragment powieści fantastyczno-naukowej J. żuł a w ski e g o pt. Na Srebrnym Globie, której tematem jest wyimaginowana przez IPi,s arza wyprawa człowieka na Księ
życ. Otóż na str. 18 czytamy co następuje: Pocisk z niewytłumaczonej
przyczyny z boczył nieco z drogi i wskutek tego widocznym było, że
centration).

spadnie na

,l

:

księżyc

nie prostopadle, lecz

slvośnie,

pod

kątem dość

ostrym.

Tak więc już Żuławski przewidział, że statki kosmiczne z nieznanych
wówczas przyczyn mogą niespodziewanie zm1eniać swe orbity.
Dokładna analiza okołoks,iężycowych orbit sond kosmicznych typu
Lunar Orbiter umożliwiła zestawienie grawimetrycznej mapy zwróconej
ku nam półkuli Księżyca, a ściśle dla obszaru leżącego między ± 100°
długości li ±60° szerokośei ,s elenograficznej. Na mapę naniesiono izogamy co 100 km, dla których podano wartości z dokładnością 10 miligalów (jeden miligal odpowiada 10---:1 gala*). Ma ona duże znaczenie
dla załog~owych wypraw księżycowych, ponieważ orbity statków kosmicznych muszą być wyznaczane z dużą precyzją. T~oteż przy ich obliczaniu trzeba koniecznie uwzględniać zakłócenia pola grawitacyjnego
Księżyca.

Interesujące jest, że maskony znajdują się nde pod obszarami górzystymi, jak można by oczekiwać, ale pod powierzchnią mórz księży 
oowy.c h o kolistych kształtach (Mar~e Marg~nis, Mare Smythii, Mare
Cris,r um, Mare Nectads, M.are Serenitatis, Mare Imbrium, Sinus Aestuum, Mare Humorurn i Mare Orientale). Koncentrację masy odkryto
również pod powlierzchnią wielkiej, lecz mocno już zniszczonej kotliny
kolistej na odw,r o.t nej s~tDonie Księżyca, d1a której proponuje się nazwę
Mare Occultum (współrzędne selenograficzne: 175° dług. wsch. i 15°
szer. póhn.).
W ten sposób zwolennicy uderzend/Owego pochodzenia kraterów
i mórz księżycowych zyskali poważny argument na rzecz swej teorii.
Zdaniem bowiem amerykańskiego selenologa H. C. U re y' a maskony
są po prostu resztkami żelaznych meteorytów, znajdujących się około
10-15 km pod powierzchnią Księży,ca. Te wielkie masy żelazmej materii meteorytowej mają właśnie wywoływ,ać obserwowane za,kłócenia
pola grawitacyjnego globu księżycowego. To zaś dow,odziłoby, że morza
powstały w wyniku upadku na Ks~iężyc olbrzymich meteorytów że
laznych lub nawet planetoid (Urania, 1968, 'n r 7-8, str. 194-202).
Innego jednak zdania są zwolennicy wulkanicznej teorii pochodzenia
kraterów na Księżycu. Ich zdaniem glob ks,iężycowy otoczony był kiedyś atmosferą z dużą zawarto~ścią pary wodnej, a zatem musiały tam
padać ulewne deszcze i spływająca woda wypłukiwała z gór duże ilości gleby.. W rezu1tacie w dolinach utworzyły się wa~rstwy osadowe,
które dziś w :zmacznym stopniu zakłócają równowagę pola grawitacyjnego Księżyca. Mialo to oczywiście zachodzić po częściowym wystygnięciu globu ksdężycowego, kiedy jeg~o pole graw.i tacyj,ne było już
odpowiednio ustabilizowane.
STANISŁAW

*)

Gal i es t i ednostką przyspieszenia

wynosi l cm/s2.

R. BRZOSTKIEWICZ
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Grudzień

1969 r.

Rankiem nisko nad południowo-wschodnim horyzontem widooZJna jest
W e n u s, która w ciągu miesiąca wschodzi coraz później d świeci coraz
niżej jak jaSina gwiazda -3,4 wielkości. Wenus jes,t znacznie jaśniej
sza od Jowisza, który także W1schodzi nad ranem i widoczny jest nad
południowo-wschodnim
horyzontem jako gwiazda -1.4 wielkości
w gwiazdozbiorze Ryb. W tekście KalendaTzyka podamy już dokładne momenty ciekawszych zjawisk w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza, które można będ:cie obserwować za pomocą
dobrej lornetmi lub niewielkiej nawet lunety.
Wieczorem na granicy gwiazdozbiorów Kozio11ożca i Wodnika widoczny jest czerwony M ar s; oddala się ciągle od Ziemi i jego jasność
spada w ciągu miesiąca od +0.8 do +l wielkości gwiazdowej. S at u r n widoczny jest w pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdozbio•r ów Barana, Ryb i WieLoryba jako żółtawa gwiazda około +0.4
wielkości. Od poł,owy miesiąca możemy też odnaLeźć M er kur e g o,
który śwleoi wieczorem nisko nad południowo-zachodnim horyzontem
jak gwiazda około -0.5 wielkości.
Uran i P l u t o n widoczne są po północy. Urana odnajdziemy
przez lunetę ,wśród gwiazd 6 wielkości w gwiazdozbiorze Panny, natomiast Pluton widoczny jest tylko przez duże instrumenty jako gwiazda
około 14 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Warkocza Bereniki i Panny. Neptun przebywa jeszcze zbyt blisko Słońca na niebie i jest niewlidoczny.
Za pomocą większych lunet możemy też odnaleźć dwie (planetoidy :
W e s tę ok,o lo 7.5 wielJkośoi gwiazdowej widoaZJną po północy w gwiazdozbiorze I.Jwa i I r i s około 9.5 wdelkości widoczną wieellorem w gwiazdo zb~orze Ryb.
W grudniu promieniują też dwa stałe voje meteorytowe: G e m i n idy, których ak,tywność przypada w dniach od 9 do 14, a warunki obserwacji są w tym roku dobre oraz U r s y d y promieniujące od 20 do
22, ale w tym troku w warunkach niekorzystnych dla obserwacji. Bliż
sze dane o poło,żeniu 'radiantów obydwu rojów podajemy pod datami
ich maksymalnej aktywności.
1<17h Bliskie złączenie Księży,ca z Regulusem, gr·Wiiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze liwa. Zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca
w.idocZlne będzde we wschodniej Europie.
2d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tarczą planety. Koniec zakrycia nastąpi o 5h20m (księżyc 2 ukaże się wtedy spoza prawego brzegu
tarczy, patrząc przez lunetę odwracającą).
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3<1 'Księżyc l Jowisza przechodzi wraz ze swym cieniem na tle tarczy ,planety. Obserwujemy początek przejścia: cień księżyca l pojawi
siię na tarczy planety o 41145111, a sam księżyc rozpocznie przeJSCie
o 5h36m. O 23h Wenus znajdzie się w niewidocznym złączeniu z Neptunem w odJegłości około l 0 •
4d Księżyc l Jowisza jes.t ukryty za
cia >nastąpi o 5hom. O 14h niewidoc,zme
w odległości 3°.

tarczą planety. Ko>niec zakryzłączenie Urana z Księżycem

5dl6h Księżyc w b1iskiim złączeniu ze Spiką (Kiosem Panny), gwiazdą

pierwszej w,ielkości w gwiazdozbiorze Panny. Zakrycie gwiazdy
przez tarczę Księżyca widoczne będzie na Antarktydzie.
6cl3h Księżyc w · złączeniu z J·o wiszem w odległości 5°.
SdSh Neptun w niewddocznym złączeniu z Księżycem w odległości 7°.
lOd06h39m obserwujemy początek przejścia cienia l księżyca Jowisza na tarczy planety. Sam księżyc zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie swoje przejście dopiero o 7h35m.
lldlOh Niewidoczne złączenie Wenus (w odległości 5°) z Antaresem,
gwiazdą

pierw.s zej

wielkości

w gwiazdozbiorze Skorpiona

(Niedźwiadka).

13d Maks>
i mum aktywności meteorów z roju GemLnidów. Radiant

meteoll"ÓW leży w grwiazdozbio·r ze Bli~niąt i ma wsp6hzędne: rekt.
7h2Sm, deM. +3,2°. w .arunk·i obserwacji są w tym noku dobre i możemy
spodziewać się spadku do 60 meteorów w oiągu godziny.
14d Obserwujemy koniec zaćmienia i początek zakrycia 3 księżyca
Jowisza. Po !Wschodzie Jowisza księżyc 3 jest niewidoczny i pojawi
się 1nagle z cienia planety o 41\l9m w pobliżu lewego brzegu jej tarczy
(patrząc przez lunetę odw. racającą). Za brzegiem tarczy Jowisza księ
życ 3 skryje się o 51147111. O 7h Mars znajdzie się w bliskim, lecz niewidocznym złączeniu z Księżycem; w Australii i na Oceanie Spokojnym, wLdoc.z ne będZJi·e zakrycie Marsa przez tarczę Księżyca.

18<1 K·siężyc 2 Jowisza jest niewidoczny, bo przechodzi właśnie na
tle ta,r •czy planety; koniec pr.zejścia obserwujemy •O 5h46m. W tym czasie księżyc l zbliża się do brzegu tarczy (z lewej strony w lunecie odwracającej), ale nie dociera dq niego, bo o 5h51m niknie nagle w cieniu planety ~początek zaćmienia).
19d4h Saturn w złączeniu z Księżycem w odległości 7° . Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień; koniec przejśeia cienia
nastąpi o 5hl2m, a samego księżyca o 6hl3m.
22dlh44m Słońce ws.tępuje w ,znak Kozioroż.ca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270° ; mamy początek zimy astronomicznej na pół
kuli półnoanej. Tej nocy przypada też maksimum aktywności meteorów z 'l'Oju Ursydów. Radiant tego roju leży w gwiazdozbiorze Małej'
Niedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt. 14h2Sm, dekl. +76°. W tym
roku warunki obserwacji są niekorzystne.
24d23h4Sm Heliog.r aficzna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1556 rotacj1i Słońca wg numeracji Ca·rringtOifla.
25d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jow.i sza. Foczą
tek przejścia cienia nastąpi 10 3h46rn, a samego księżyca o 5h54m. Możemy jeszcze obserw.ować lwniec przejścia cienia o 6h2om.
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Księżyc l przechodzi wraz ze swym cieniem przed tarczą
Foczątek przejścia cienia obserwujemy o 4h55m, a samego

26<1

sza.
życa

Jowiksię

o 6hOm.

za~rycia l księżyca Jowisza; księżyc
ukaże się spoza prawego brzegu tarczy planety (patrząc przez
lunetę odwracającą). O 12h planetoida Westa nieruchoma w rektascen-

27d05h28m obserwujemy koniec

ten

sji (zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd). O 22h
Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt tego
odchylenia wynosi 20 ° ).
28dl5h Po raz drugi w tym miesiącu tarcza Księżyca zakrywa Regulusa, gwiazdę pierwszej wielkości w gwiazdozbiorz-e Lwa. Zakrycie Wlidoczne będzie w północno-wschodniej Azji oraz w Północnej Ameryce.
31d24h Uran w złączeniu z Księżycem w odległości 3°.
Minima Algola (beta Perseusza): grudzień 2d6h30m, 5d3h20m, 7d24h5m,
10d2lhOm, 13d17h50m, 25d5h5m, 28dlh55m, 30d22h40m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.
Odległości

są

w czasie

środkowo-europej

bliskich planet

D at a

l

Wenus

M ar s

_o_d__S_ł_o_ń_c_a~l--o_d__Z_i-em
__i____o_d__S-ło-n-'c_a__l~-o-d-Z--ie_m
___
i

l

1969

j.

XI 27
7
17
27

a. mln km j.

0.722
0.724
0.725
0.726

XII

108.1
108.3
108.5
108.7

a. mlnkm j.

1.638
1.660
1.679
1.693

245.0
248.4
251.1
258.3

a. mln km j.

1.391
1.396
1.403
1.412

208.1
208.9
210.0
211.2

a. mlnkm

1.339
1.406
1.474
1.544

200.4
210.4
220.6
230.9

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13 h czasu ~rodk.-europ.)

Data
l!l69

l

Data

p

o

o

+ 0.78
+ 0.52

3(9.01
282.65
256.29
229.94
203.59
177.24
150.88
124.53

o

XII

l

3
5
7
9
11

13
15

+
+
+
+
+
+
+
+

15.99
15.20
14.40
13 56
12.72
11.84
10.96
10.06

p

1969

+ 0. ~ 8

+
-

0.02
0.24
0.50
0.76
1.01

o

XII 17
19
21
23
25
27
29
31

+
+
+
+
+
+
+
+

9.14
8.20
7.26
6 32
5.36
4.40
3.43
2.46

l

-

o

o

1.26
1.52
1.76
2.01
- 2.26

98.19
71.84
45.49
19.14
352.80
326.45
300.11
273.77

- 2.~0

2.74
- 2.98

P - kąt odchylenia os! obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy;
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość l długość środka tarczy.

wierzchołka

Grudzień
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1969

PLANETY I PLANETOIDY

1969 r.
1h czasu

MERKURY
hm
o

hm

XI 27
XII 7

l

17
·27

wsch.

ll

a

l

Warszawa

środk.-europ.

8 Ol
8 47
9 12
911

-23.3
-25.4
-25.2
-22.6

16 35
17 43
18 50
19 48

l zach.

XI 27
X
7
17
27

2116
21 45
22 14
22 42

15 30
15 43
16 11
16 58

15 13
16 04
16 58
17 52

27

l

51
56
Ol

06

Widoczna nisko nad pld.-wsch.
horyzontem jako Gwiazda Poranna -3.4 wielkości.

-

9.2
- 9.8
10.4
-10.9

13 40
13 47
13 54
14 00

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Panny jako jasna gwiazda -1.4 wielkości.

3 31
2 10

12 28
12 3 t
12 33

l

29

h m

-1812'
-18 22
-18 30

1129
10 13
8 57

14 07
12 50
1132

l

l wpołudniku

h

m

s

12 12 51
12 14 24
12 15 l o

o

+ 15 27:7
+ 15 28.8
+ 15 35.8

m
7 57
6 40
5 22

h

Widoczny po pólnocy na granicy
gwiazdozbiorów Warkocza Bereniki i Panny; dostępny tylko przez
wielkie teleskopy (okola 14 wie!k.
gwiazd.).
PLANETOIDA 7 IRIS

PLANETOIDA 4 WESTA

9 45.2
9 52.2
9 56.9
9 59.0

2 33
l 18
o 02

PLUTON

o

Nlewldoczny.

XI 25
Xfl 5
15
25

l

a

NEPTUN

15 46.0
15 49.1
15 51.9

-2.3
-2.6
-2.8

Widoczny po pólnocy w gwiazdozbiorze Panny (6 wielk. gwiazd.).

wpołudniku

XI 19
XII 9

14 03
13 27
12 51
12 15

3 40
3 12
2 43
213

URAN

4 57

+10.3115 OB
+ 9.9 13 46
+ 9.8
12 24

m

hm

14 52
14 44
14 42
14 49

JOWISZ

20
20
21
' 21

Widoczny w pierwszej polowie nocy na granicy gwiazdozbiorów Barana, Ryb i Wieloryba ( + 0.4 wielk.
gwiazd.).

h

zach.

5 57
6 23
6 59
7 22

-16.8
-20.0
-22.3
-23.5

SATURN

211
2 06
2 03

Warszawa

WENUS
hm
o

hm

Widoczny wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Koziorożca i Wodnika (okola +0.9 wielk. gwiazd.).

XI 17
XII 7

l

l wsch. l

a

hm

Od polowy miesiąca widoczny wieczorem nisko nad pld.-zach. horyzontem (-0.5 wielk. gwiazd.)

MARS
-17.4
12 02
-14.9
11 37
-12.1
1110
- 9.2
10 43

l h czasu
środk.-europ.

+16
+Hl
+16
+16

03
00
11
40

5
4
3
3

06
34
59
22

Okola 7.5 wielk. gwiazd. Widoczna
na północy w gwiazdozbiorze Lwa.

026.4
o 33.8
o 44.1
056.9

+1007
+ 9 50
+ 9 56
+1022

1944
19 13
18 43
1818

Około 9.5 wlelk. gwiazd. Widoczna
wieczorem w gwiazdozbiorze Ryb.

Planetoldy rozpoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kil·
ku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

Grudzień

SŁONCE

1969 r.
1h czasu

r. czasu

l

"

m

hm

XI 27 +12.5
XII 7 + 8.8
17 + 4.1
27 - 0.8

1610
16 53
17 37
18 22

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Warszawa

o

-21.0
-22.6
-23.3
-23.3

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

7 48
8 03
8 13
8 18

15 51
15 44
15 43
15 48

7 33
7 47
7 57
8 02

15 46
15 39
15 39
15 44

7 27
7 41
7 50
7 55

15 32
15 46
15 46
15 51

7 36
7 51
8 02
8 07

15 29
15 22
15 20
15 26

711
7 24
7 33
7 38

15 44
15 39
15 39
15 44

7 16
7 30
7 40
7 45

15 31
15 24
15 24
15 29

7 03
7 16
7 25
7 30

15 36
15 31
15 31
15 36

711
7 26
7 36
7 41

1h czasu

hm

1111
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

Fazy

środk.-europ.

"
9 55
10 39
1123
12 07
12 53
13 41
14 34
15 32
16 35
17 42

l

Białystok

hm

KSIĘZYC

Data
1969

Rzeszów

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

3

l

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

Warszawa
wsch.l zach.

3

o

hm

hm

Data
1969

1h czasu
środk.-europ.

"
hm

l

3

o

Warszawa
wsch. l zach.
hm

hm

Data
1969

1h czasu
środk.-europ.

"
hm

l

warszawa

l

wsch. zach.

3

o

hm

hm

Pełnia

Ostatnia kwadra
Nów
Pierwsza kwadra
Pełnia

+14.6 22 37 12 16 11111 18 50 -27.5 1014 17 14 11121 3 39 +24.4 13 08 5 55 Ostatnia kwadra
+ 9.4 23 50 12 26
12 19 55 -24.7 10 48 18 48
22 4 33 +27.0 13 43 7 08
+ 3.7 12 36
13 20 56 -20.3 1110 20 22
23 5 28 +28.2 14 31 8 09
- 2.2 l 04 12 45
24 6 22 +28.1 15 33 8 56
14 21 53 -14.8 1125 21 51
- 8.2 2 22 12 56
25 716 +26.6 16 42 9 29
15 22 45 - 8.6 1138 23 15
Odległość
-14.1 3 44 13 10
Kslętyca
16 23 34 - 2.1 1149 26 8 07 +23.9 17 56 9 53
od
Ziemi
-19.5 512 13 29
27 8 56 +20.3 19 10 1010
17 o 22 + 4.3 1159 o 37
-24.0 6 43 13 58
18 l 09 +10.4 1211 l 57
28 9 42 +15.8 20 23 10 23
d . h
-27.0 811 14 42
29 lO 26 +10.8 2135 lO 33
19 157 + 15.9 12 25 3 17
Najmn. XII 11 l
20 247 +20.7 12 43 4 37
-28.3 9 23 15 48
lO
43
22
47
30 1109 + 5.3
XII 26 18
31 1152 - 0.5 10 52 Najw.

.

hm

15
15
15
15

18
11
11

15

Księżyca

XI
XII
XII
XII
XII
XII

l

d

h

24
2

l
5
11
2
19
24

9

16
23
31

Srednlca
tarczy

33~1

29.4
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W dniach od 11 od 18 paź
dziernika 1969 roku odbył się
grupowy lot trzech statków
kosmicznych typu Sojuz. Każ
dy ze statków krążył wokół
Ziemi przez 5 dni. Załogę
stanowili: Sojuz-6 G. Szanin (dowódca) i W. Kubasow;
Sojuz-7
A. Filipczenko
(dowódca), W. Wolkow i W.
Garbatko; Sojuz-B - W. Szatalaw (dowódca) i A. Jelisiejew. Pierwszy jednoczesny lot
trzech statków kosmicznych
i siedrntu kosmonautów wydaje się być jedną z ostatnich
już prób przed skonstruowaniem stale działającego poza
Ziemią laboratorium naukowego. Wskazują na to wyraź
nie eksperymenty przeprowadzone
podczas
tego
lotu,
a w szczególności różne prace
spawalnicze
wykonane
przez za!ogę Sojuza-6 wspólnie z uwieńczonymi sukcesem próbami lącze7J.ia dwóch
pilotowanych
statków typu
Sojuz (styczeń 1969 r.) oraz
systematycznie
prowadzonymi podczas wszystkie/l dotychczasowych lotów Sojuzów
wszechstronnymi
badaniami
sprawności urządzeń nawigacyjnych.
Rolę i znaczenie dla astronomii obserwatorium orbitalnego wielokrotnie w ,.Uranii" podl~reślaliśrny. NiemnieJ
jednak - ze względu na wagę problemu
do tego ternatu, jak równic.:: radzieckiego
programu budowy pozaziemskiego laboratorium naukowego, jeszcze pou:rócirny.

Kalendarzyk astronomiczny.
Pierwsza strona okładki: Udoskonalenie za po'Tiocą maszyny matematycznej
zdjęcia powierzchni Marsa przekazanego na Ziemię drogą tclewizyjnq przez sondę
kosmiczną Mariner 6. Obraz odebrany bezpośrednio z Marinera (zdjęcie lewe
górne) jest dzielony na 658240 elementów, z których każdy jest odpowiednio przez
maszynę analizowany. Wyniki kolejnych faz czynności maszyny ukazują zdjęcia
prawe górne oraz lewe dolne i wreszcie efekt końcowy - zdjęcie prawe dolne.
Srednica dużego krateru wynosi około 38 km. Zdjęcie wykonane zostało przez
kamerę z teleobiektywem z odlegloś~i okola 34()0 km.
Trzecia strona okładki: Fragment powierzchni Księżyca sfotografowany z wysokości 15 km przez T. Stafforda i G. Cemana (Apollo 10) w dniu 22 maja 1969 r.
Czwarta strona okładki: E. Aldrin na powierzchni Księżyca: w lewej rę:e trzyma
sejsmometr, a w prawej lustro laserowe.
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TEORIA WZGLĘDNOŚCI A ASTRONOMIA (II)
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
Wróćmy do światła i naszego modelu doświadczenia Michelsona. Wyobraźmy sobie taką samą jak przedtem sytuację.
W momencie gdy konduktor mija dyżurnego ruchu błyska latarką i wysłany zostaje sygnał świetlny. Swiatło rozchodzi się
wzdłuż osi x i x'. Osie te pokrywają się i jedna porusza się
względem drugiej. Oś x wyobraża tor kolejowy, oś x' pociąg,
który przylega do toru i porusza się po nim. Przyjmujemy, że
dyżurny ruchu ZJnajduje się w początku układu współrzędnych
na osi x, konduktor w początku układu współrzędnych na osi
x'. W pewnej chwili zerowej gdy ich położenia pokrywały się
błysnęło światło. Po upływie czasu t dyżurny ruchu zmierzył
swoją odległość od czoła fali x = DA. Okazuje się, że stosunek
tej odległości do ,c zasu jaki upłynął wynosi c = 300 000 km/sek:
X
-= C

t

(l)

Konduktor po upływie czasu t' dostrzegł czoło fali świetlnej
w punkcie A w odległości x' od siebie. I dla konduktora stosunek odległości x' do czasu t' jaki upłynął od chwili wysłania
sygnału też wynosi c = 300 000 km/sek:

x'

-= C

t'

(2)

W postaci wzorów (l) i (2) mieści się już potencjalnie możli
paradoksu w doświadczeniu Michelsona, albowiem zgodnie z naszymi poprzednimi uwagami użyliśmy nie
tylko różnych symboli na odległość x i x', ale również na czasy
t i t'. Pozorny bowiem paradoks w doświadczeniu Micheisona
polega na tym, że- jak wspominaliśmy- nasza prymitywna
intuicja niesłusznie przyjmuje, że czas dla konduktora i dyżurnego ruchu upływa tak samo. Jeśli więc obaj mierzą odległość do czoła fali w tej samej chwili to zgodnie z naszą fałszy
wą intuicją t= t'. Jednocześnie zaś odległości x i x' są różne
ponieważ konduktor przesunął się w kierunku czoła fali, a dyżurny ruchu pozostał na miejscu. Jeśli jednak t= t', a x =ł= x'
to oczywiście wzory (l) i (2) nie dają się ze sobą pogodzić, ale
gdy prócz x =ł= x' dopuścimy możliwość, że t =ł= t' to wzory (l)
wość usunięcia
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i (2) nie muszą już być ze sobą sprzeczne. Zastanowimy się
jednak jakie muszą zachodzić związki między wielkościami
x i t z jednej strony, a x' i t' z drugiej, aby wzory (l) i (2)
były, jak żąda tego doświadczenie Michelsona, jednocześnie
prawdziwe.
Ponieważ opisujemy zjawiska nie ty1ko pod względem pob~
żenia, potrzebne nam jest również pojęcie czasu. Należy sobie
wyobrazić, że oprócz jednostki długości, przy pomocy której
zarówno dyżurny ruchu jak i konduktor ustalają odległości
między punktami na swoich osiach, na osiach tych są jeszcze
zegary przy pomocy których dyżurny ruchu i konduktor (każdy
u siebie) będzie mierzył czas. Właściwie lepiej wyobrazić sobie,
że zegarów jest dużo, że w każdym punkcie każdej osi znajduje się zegarek. Takie wyobrażenie jest może dziwne, ale
o tyle wygodne, że wtedy unikamy konieczności noszenia zegarka z punktu do punktu, a pamiętamy, że ruch miał wpływ
na jego chód.
Niech więc wzdłuż toru, tak jak na stacjach kolejowych, wiszą zegary zsynchronizowane ze sobą. Na osi x', która jest
dla nas długim pociągiem, niech w każdym wagonie wiszą zegary również jednakowo chodzące.
Zdarzeniem będziemy nazywać coś, co miało miejsce gdzieś
i kiedyś, co charakteryzuje się położeniem i chwilą, a więc
dzieje się w ,c zasie i przestrzeni. Zdarzeniem będzie na przykład
znalezienie się w pociągu na danej stacji w danej chwili, a ści
ślej mówiąc nie całego pociągu lecz któregoś jego punktu.
Zdarzenie opisujmy dwoma liczbami, odciętą x i chwilą t.
W drugim układzie oznaczamy odciętą przez x', a czas przez t'.
Chodzi o to, że każde zdarzenie ma współrzędne w jednym
i w drugirm układzie. Jeśli coś się zdarzyło, na przykład: eksplodował granat to dyżurny ruchu ustali, że stało się to
w jakimś miejscu i w jakiejś chwili. Konduktor również
stwierdzi, że miało to miejsce w jakimś wagonie i w jakiejś
chwili. Ponieważ jednemu zdarzeniu odpowiadają dwie pary
współrzędnych, musi istnieć między nimi jakiś związek. Podstawową wskazówką przy ustalaniu tego związku, przy przeliczaniu współrzędnych z jednego układu na współrzędne drugiego
układu będzie to, że prędkość światła w obu układach musi być
jednakowa. Zapiszmy rozchodzenie się światła w układzie x, t.
Jeżeli w chwili t= O, w punkcie x = O został wysłany sygnał
świetlny to w chwili t będzie on miał odciętą x = et lub x =
= -et jeśli sygnał świetlny rozchodził się w kierunku przeciwnym niż skierowanie osi x. Ostatnie dwa związki można zapi-
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w postaci jednego wzoru

x 2 =c 2t 2 lub x 2 -c 2 t 2 =0

(3)

W układzie x', t' sytuacja wygląda podobnie. Sygnał świetlny
zostaje wysłany w punkcie x'
O w chwili t' = O, a po upły
wie czasu t' sygnał świetlny poruszający się z prędkością c
będzie miał odciętą x' et' lub x' = -et', co daje się zapisać
analogicznie jak w układzie x t
x' 2 =( ct'j2 lub x' 2 -c2t' 2 =0

(4)

Wzory opisujące przejście z jednego układu do drugiego, zachowujące jednocześnie wzory (3) i (4), wyglądają w sposób następujący

x-vt

x'=v·

v2
1--

t-

v2

c2

X

/1- v2..:
V c2

t'= •

(5a)

c2

(5b)

gdzie v jak zobaczymy za chwilę to prędkość pociągu względem
układu x, t.
Uczyniliśmy skok myślowy podając te wzory w postaci gotowej, nie wyprowadzając ich. Postąpiliśmy tak dlatego, że
wyprowadzenie ich jest dosyć uciążliwe, ale bynajmniej nie
chcemy poprzestać na podaniu ich tylko do wierzenia. W ni'ektórych trudniejszych wypadkach będziemy się musieli do
takiego środka uciekać, ale w zasadzie sprzeciwia się to idei
naukowego wykładania: Możemy tu jednak zastosować dopusz<:zalny z naukowego punktu widzenia trick i sprawdzić, że są
one dobre nie śledząc psychicznego procesu jakiemu podlegał
twórca, kiedy do danych wzorów dochodził. W matematyce
przecież twierdzenia przyjmujemy do wiadomości gdy umiemy
je udowodnić. I tutaj nie popełnimy nielojalności naukowej jeśli ograniczymy się do uzasadnienia, że wzory te są dobre bez
pokazywania na jakiej drodze się do nich dochodzi. Rzeczywiście wstawiając (5a) i (5b) do (4) otrzymujemy (3) po elementarnym algebraicznym przekształceniu.
Wzory (5a) i (5b) prowadzą od opisu rozchodzenia się świa
tła widzianego oczami dyżurnego ruchu do opisu tego zjawi- .
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ska widzianego oczami konduktora. Rozpatrzmy położenie dyżurnego ruchu w pewnej chwili t 0. Jego odcięta x 0 na osi x
wynosi wtedy zero {ponieważ jest on nieruchomy względem
osi x i znajduje się w jej początku). Współrzędne x 0 = O, t =
t 0 zgodnie ze wzorami (5a) i {5b) przeliczone na układ odniesienia związany z konduktorem wynoszą odpowiednio:
(6)

a więc dla konduktora w czasie t' 0 dyżurny ruchu oddalił się
o x' 0• Zatem prędkość oddalania się dyżurnego ruchu od konduktora wynosi
X~
( = -V

o

Zegarek oddalającego się dyżurnego ruchu z punktu widzenia
konduktora idzie wolniej niż zegarek konduktora, jak to wynika z drugiego z wzorów (6):

'
• /
v2
to< t0 ponieważ
1- c2 <l.

V

Można, chociaż

jest to

już

zagadnienie subtelniejsze

pokazać,

że (5a) i (5b) są jedynymi równaniami zachowującymi
zmienniczość równań (3) i (4).

nie-

Podanym wzorom (5a) i (5b) trzeba się teraz zarówno z psychicznego jak i z praktycznego punktu widzenia przyjrzeć bliżej, poznać ich sens, przedyskutować je. Po pierwsze zwrócimy uwagę na to, że w pełni zgadzają się one z naszą elementarną intuicją. v była to prędkość układu x', t' względem ukła
du x, t. Jeżeli prędkość ta jest mała w porównaniu z prędko-

ścią światła, to iloraz :!:!

c

możemy praktycznie pominąć jako

liczbę bliską zeru. Wzory (5a) i (5b) przyjmują wtedy postać

x' = x-vt,

t'= t,
więc taką,
prędkościach,

a

która zgadza się z
czas mierzony w

naszą intuicją. Przy małych
układzie ruchomym t jest
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taki sam jak w układzie nieruchomym t. Równocześnie odcięte
jakiegoś punktu w układzie nieruchomym i ruchomym różnią
się o vt, czyli o odległość o jaką przesunął się układ ruchomy
względem nieruchomego. Przy dużych prędkościach wzory te
ewentualnie przestają się zgadzać z naszą wyobraźnią, ponieważ jednak z prędkościami takimi mamy rzadko do czynienia,
nasze codzienne doświadczenie o niczym nas tutaj nie poucza.
Prześledziliśmy już jak zachowuje się czas w ruchomym
i nieruchomym układzie współrzędnych, zbadajmy jeszcze jak
zachowuje się długość. Przy czym zastrzegamy, że układem
ruchomym nazywamy układ x', t', nieruchomym ziemski układ
x , t , aczkolwiek w nazwach tych kryje się pewna konwencja.
Przecież jeśli punkt A jest ruchomym względem punktu B to
i punkt B jest ruchomy wzglę dem punktu A. Łatwo zauważyć, że pojęcie dłu g ości nie j est niezmiennicze i że ten sam
pr zedmiot ma inną długość dla dyżurnego ruchu, a inną dla
konduktora.
Zajmijmy się długością wagonu. Konduktor długość wagonu
może zmierzyć linijką, dyżurny ruchu też, ale jeśli będzie przykładał linijkę wzdłuż jadącego pociągu popełni pewną niedokładność i dlatego musi postąpić inaczej. Na przykład razem
z pomocnikiem w tym samym momencie mogą zaznaczyć początek i koniec wagonu a potem linijką zmierzyć tę odległość.
Obliczając długości przypuśćmy, że w chwili t = O dyżurny
ruchu zaznaczył odciętą końca wagonu np. Xk = O i odciętą
początku Xp = l. Te same odcięte w układzie konduktora zgodnie ze wzorem (5a) wynoszą
x'k

=O,

=V
l

x

vz'
1- c2

ale x' P - x' k = l' to nic innego jak długość wagonu z punktu
widzenia konduktora. Mamy więc

l'

l'> l a

l

gdzie

. j--;)2

V 1- c2

<l.

więc wagon dla konduktora, względem którego jest
n ieruchomy, jest dłuższy niż dla dyżurnego ruchu, względem
którego się porusza. Widzimy więc, że zegar poruszający się
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chodzi wolniej, a długość poruszającego się przedmiotu ulega
skróceniu. Jest to lapidarnie sformułowany wniosek z naszych
poprzednich rozważań. Sformułowanie to nie jest jednak zbyt
ścisłe i należy przestrzec przed ewentualnymi nieporozumieniami. Ruch bowiem nie jest rzeczą bezwzględną, a musi być do
czegoś odniesiony. Dokładniej więc należałoby powiedzieć tak:
zegar B poruszający się względem zegara A chodzi wolniej niż
zegar A z puRktu widzenia obserwatora, dla którego zegar A
jest nieruchomy. Z dwóch identycznych przedmiotów A i B poruszających się względem siebie, przedmiot B ma mniejszą dłu
gość niż przedmiot A dla obserwatora, względem którego
przedmiot A jest nieruchomy.
Poj ęcia, które w fizyce klasycznej były niezmiennicze tu
okazały się zależne od układu, z którego są obserwowane. Wymaga to wprowadzenia nowych podstawowych praw. W zwykłej szkolnej geometrii ro~patrywany wektor ma przypisane
pewne współrzędne, które zmieniają się przy zmianie układu
współrzędnych. Natomiast długość wektora, co łatwo sprawdzić, jest niezmiennikiem. Nie jest to dziwne, że długość wektora pozostaje taka sama niezależnie od układu, z którego wektor
obserwujemy. Podobny niezmiennik chcemy znaleźć w naszym wypadku i jest nim wyrażenie x 2 - t 2c2 , które jak wykazaliśmy jest niezależne od transformacji. Jeżeli przyjmiemy
prędkość światła za jednostkę prędkości, to mimo tego, że poszczególne współrzędne czasowe i przestrzenne są zależne od
układu współrzędnych, x 2 t 2 będzie niezmiennikiem. Jest
to niezmiennik bardzo podobny do innego niezmiennika z geometrii x2+y 2 • Wyrażenie to nie ulega zmianie przy obrocie
układu współrzędnych. Gdy więc rolę y 2 będzie grało - t 2
otrzymamy analogiczny niezmiennik jak w geometrii euklidesowej. I nie tylko x 2 - t 2 będzie takim niezmiennikiem
w szczególnej teorii względności. Gdy rozpatrzymy dwa zdarzenia (xi> t 1) i (x 2, t 2), to (x 1 - x 2) 2 - (t 1 - t 2) 2 też będzie niezmiennikiem, co łatwo sprawdzić przy pomocy naszych wzorów (5a) i (5b) noszących nazwę transformacji Lorenza. Mamy
więc bliską analogię między prawami geometrii czasoprzestrzennej a zwykłej geometrii euklidesowej.
Trzecim pojęciem, które obok czasu i długości w szczególnej
teorii względności nie jest wolne od wpływu układu odniesienia, jest masa. Dlatego w szczególnej teorii względności wprowadza się pojęcie masy spoczynkowej, to jest masy, którą ma
dane ciało w układzie, w którym nie porusza się. Masa ciała
m poruszającego się z prędkością v wyraża się przez masę
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sposób:
(7)

Jeżeli prędkość ciała zbliża się do prędkości światła, masa dąży
nieskończoności przy mianowniku dążącym do zera.
Zależność masy od prędkości jest źródłem najbardziej znanego potocznie prawa szczególnej teorii względności

do

E= mc 2•
Jeżeli zwiększamy energię kinetyczną ciała, tzn., że zwiększa
my jego prędkość, a tym samym zgodnie ze wzorem (7) jego
masę. Zmianom energii kinetycznej towarzyszy zmiana masy,
a ponieważ w fizyce od dawna jest znana i ugruntowana zasada równoważności różnych form energii, musimy przyjąć, że
zmianom energii ciała zawsze towarzyszy zmiana masy. Je żeli
np. rozpatrywać będziemy dwie jednakowe sprężyny, to więk
szą masę będzie miała sprężyna bardziej napięta. Z dwóch
jednakowych ciał ciało o wyższej temperaturze będzie miało
większą masę.

c. d. n.
LUCJAN NEWELSKI -

JAK

ZBUDOWAć

Warszawa

TELESKOP AMATORSKI (8)

Teleskop Newtona (d. c.)
Ukośne ustawienie płaskiego lusterka względem osi optycznej w pewnym stopniu ułatwia jego wykonanie. Możemy
zwiększyć dopuszczalne odchyłki jego powierzchni od idealnej
płaszczyzny.
Wielkość deformacji czoła

fali świetlnej, odbitej od płaszczy
zny obarczonej błędami, zależna jest od odchyłki tej płasz
czyzny () i cosinusa kąta padania fali świetlnej a (Rys. 1). Jak
już wiemy, przy kącie padania a = O, aberracja falowa h jest
dwukrotnie większa od odchyłki powierzchni (). Przy kątach a
większych od zera, wielkość aberracji falowej wyraża się wzorem:
h

= 2() cos a

(9)
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Widzimy, że w miarę wzrostu kąta padania a, aberracje falowe przy danym B maleją.
W przypadku lusterka newtonowskiego, najmniejszy kąt padania zależny iest od względnej ogniskowej \f i pola widzenia
teleskopu 2w (Rys. 2). Przy 2w = l o i \f zmieniającej się od

4 do 11, najmniejszy kąt padania a zmienia się od 37° do ok.
42 °. Parametry te są typowe dla teleskopów amatorskich syst.
Newtona, tak, że kąty a = 37 ° i 2w = l 0 , możemy przyjąć
jako stałe do dalszych obliczeń.
I tak na przykład: jeżeli \f = 4, zwierciadło główne musi
być
paraboloidalne. Jego maksymalna aberracja falowa
A
A
0
h m nx = s' a odchyłka powierzchni ll 0 ma x = 16 = 0,062 A. Lusterko płaskie ma w tym wypadku maksymalną aberrację fa-

lową również h' ma x = Ag natomiast odchyłka jego powierzchni wyniesie:

o'm ax

h'

m ax _

2 cosa

0,125 A= 0,07S A
l ,596

Oznacza to, że lusterko płaskie może być wykonane mmeJ
od zwierciadła głównego o 0,016 A. Sprawa nieco
się komplikuje, gdy zwierciadło główne jest sferyczne. Zwierciadło takie z racji swego kształtu wprowadza aberrację, któ-

dokładnie
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rej wielkość jest zależna od względnej ogniskowej 't (zakła
damy, że kształt zwierciadła jest 1dealnie sferyczny). Zwierciadło sferyczne, którego względna ogniskowa 't = 1,9 \ID, wprowadza aberrację falową równą dopuszczalnej aberracji zwier-

ciadła

paraboloidalnego, to jest h 0 ma x

= ~ . Wobec tego kryte-

ria dokładności lusterka płaskiego są w tym wypadku takie
same jak przy zwierciadle głównym paraboloidalnym. Aberracja sferyczna zwierciadła o względnej ogniskowej 't mniejszej od 1,9\1 D, jest

większa

od

~·

i tym samym dopuszczalna

odchyłka powierzchni płaskiego lusterka a'max jest mniejsza
od 0,078 A. I odwrotnie, jeżeli względna ogniskowa 't sferycznego zwierciadła głównego jest większa od 1,9\1 D, to jego aber-

racja sferyczna jest mniejsza od

~

, a maksymalna

odchJ7łka

powierzchni płaskiego lusterka
Najmniejszą

graniczną

a'm• x jest większa od 0,078 A.
względną ogniskową dla zwierciadeł

sferycznych jest 't min = 1,52\f D. Aberracja sferyczna takiego

zwierciadła

= ~ ' wobec czego odchyłka powierzchni lusterka płaskiego ()' max = o.
wynosi h o max

Kształt powierzchni lusterka płaskiego jest zazwyczaj badany metodą interferencyjną przy pomocy płytki wzorcowej.
Wykorzystujemy tu zjawisko tzw. "prążków Newtona". Odchyłkę wyrażoną w częściach fali świetlnej możemy łatwo
zamienić na ilość "prążków Newtona" według następującej
zależności:

A= 2

prążki

(10}

Tabela VII podaje względne ogniskowe zwierciadeł głów
nych w teleskopach syst. Newtona oraz odpowiadające im
aberracje i odchyłki obu powierzchni odbijających. Odchyłki
płaskiego lusterka podane są również w ilości "prążków Newtona". Należy pamiętać o tym, że ()' ma x zwierciadła sferycznego nie jest dopuszczalną odchyłką powierzchni zwierciadła od
sfery, lecz pokazuje nam odchyłkę idealnej sfery od najbliż
szej jej paraboloidy porównania. W amatorskiej praktyce szlifierskiej nie robimy pomiarów strefowych odchyłek zwierciadeł sferycznych, lecz oceniamy kształt zwierciadła zawsze odrazu jako całości. Sposób ten w zupełności pozwala na osią
gnięcie praktycznie idealnej sfery. Natomiast ()o max zwiercia-
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Tabela VII

~ Para6oloida
Dowolne
V
i~
·~ ~

h

~(h

cf~ ....

!~

t·!
~il
3~

OIJtQJ(

h'".""

d:,.ax
? ..

Q.

N~ Jlośi'";;:;v.I:. N.wl

Sfera
1,S2fD 1,71(!jj

1.711'D 1.80f/5 1,84ri5 1,~ 2,02(/b

0,2SOA 0,167i\ O,f59il. O,fS071. 0,13311. 0.12$1\ 0J.07?..
O,f25i\ D,083i\ 0,07!)1\. 0,0751\ 0,069?.. 0,06'2?.. O,OS3?..
o 0,083?1.. O,O!Jf'A O,tOOĄ O.t11A 0,12511. 0.14311.
0,125?..
0,078'A
o 0,052it 0,057?.. 0,062?.. O,OG.9il. 0,078A. O,af9A
o 0,104 0.114 0.124 0,138 0.156 0,178
0,156

0,125' i\.
0,062i\.

dła

paraboloidalnego, jest rzeczywistą dopuszczalną odchyłką
powierzchni tego zwierciadła od idealnej paraboloidy. Przy
bardzo starannym wykonaniu takiego zwierciadła, można odchyłkę jego powierzchni zredukować do kilku setnych części
fali świetlnej, co znacznie zwiększy dopuszczalne odchyłki pła
skiego lusterka, a w konsekwencji jeszcze bardzieJ ułatwi jego
wykonanie.
W teleskopach amatorskich rolę płaskiego lusterka często
spełnia pryzmat prostokątny. Flaszczyzna przeciwprostokątna
tego pryzmatu jest poaluminizowana i pracuje zewnętrznie jako lusterko płaskie. Jest oczywiste, że podlega ona tym samym wymogom dokładności co powierzchnia normalnego lusterka płaskiego. Zamocowanie pryzmatu jest znacznie łatwiej
sze, gdyż nie wymaga dwustronnego trzypunktowego podparcia, tak jak ma to miejsce w wypadku lusterka wykonanego
z płaskorównoległej płytki szklanej. Użycie pryzmatu z wykorzystaniem wewnętrznego odbicia się światła na płaszczyźnie
przeciwprostokątnej jest bardzo niewskazane, gdyż wprowadza to sz:kodliwe aberracje.
LUC.TAN NEWELSKI

Od Redakcji

P. Jacek Bieńkowski (Nidzica, woj. Olsztyńskie, Aleja Wojska
Folskiego 2) zapytuje, czy można jako małego płaskiego lusterka użyć
soczewki płasko-wypukłej od kondensora po nadaniu jej odpowiedniej
średnicy i posrebrzeniu. Odpowiedzi udziela Autor artykułu pt. "Jak
zbudować teleskop amatorski", p. Lucjan Newelski:
"Użycie powierzchni kondensora jako lusterka płaskiego jest praktyc znie niemożliwe. Powierzchnie soczewek typu "kondensor" są bardzo niedokładne. Elementy optyczne instrumentu astronomicznego,
szczególnie dla celów wizualnych, mają ściśle określoną klasę dokład
ności, od której odstąpić nie można. Dopuszczalne odchyłki są uwarunkowane falową naturą światła i nic na to nie poradzimy. Jeżeli
chce Pan uniknąć robienia płaskiego lusterka, to może Pan użyć zamiast niego pryzmatu prostokątnego. Flaszczyzna przeciwprostokątna
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takiego pryzmatu jest wtedy poaluminizowana i pracuje zewnętrznie
jako lusterko płaskie. Naturalnie, że powierzchnia odbijająca musi być
tak dokładnie płaska jak powierzchnia lusterka wykonanego z płytki
szklanej. Musi też Pan dążyć do osiągnięcia idealnej sfery na zwierciadle głównym. Moja rada jest następująca: proszę się postarać o pryzmat lornetkawy i razem z lustrem przysłać mnie do optycznej oceny.
Powierzchnie pryzmatów nie zawsze są płaskie i lepiej jest mieć ich
kilka do wyboru. Zwierciadło główne musi być dokładnie · wypolerowane, tak by nie było widać żadnych śladów (w postaci kropek) pod
lupą co najmniej dwudziestokrotną - inaczej po aluminizacji lustro
może zmatowieć.

W razie trudności przy budowie teleskopu proszę zwrócić się do
bezpośrednio. Również części optyczne proszę przysłać na mój

mnie
adres

domowy (Warszawa 4, ul. Tao:-gowa 1,5 m. 39)".

KRONIKA
Obserwacje narodzin gwiazd
Grupa radioastronomów z Green Bank prowadzi obserwacje promieniowania o długości fali · 2 cm, pochodzącego z obłoków gazowych
i świadczącego o obecności zjonizowanego wodoru. Stwierdzono, że promieniowanie o tej długości wysyłane jest przez niektóre żródla, znane
z emisji promieniowania o długości 18 cm (pochodzącego od rodnika
hydroksylowego OH). Sądzi się dziś, że to ostatnie promieniowanie
emitowane jest przez protogwiazdy. Zaobserwowana korelacja pomię
dzy obszarami, w których mają się tworzyć gwiazdy, a obłokami wodoru wydaje się wskazywać na powstawanie gwiazd z obłoków gazowych
o stosunkowo niewielkich rozmiarach i masie.
Warto dodać, że P e n s t o n badał ciemne obszary (tzw. globule
Boka) w mgławicy Orion. Już w 1947 roku B ok z Mt Falomar wyraził przypuszczenie, ~e mogą to być raczej obłoki materii niż obszary
jej pozbawione. Obecnie okazało si~, że trzy spośród tych ciemnych
globul przypominają kule gazowe, ostudzone w wyniku dobrego przewodnictwa cieplnego do temperatur znacznie niższych niż przeciętna
dla przestrzeni międzygwiezdnej. Masy tych globul mają być rzędu
jednej masy słonecznej, a globule owe stanowić mają przypuszczalnie
gwiazdy w trakcie tworzenia.
(Wg Astrophys. Letters, 1969, 4, ~3 i Mon. Not. Roy. Astron. Soc.,
1969, 144, 169).
BR. KUCHOWICZ

Tworzenie

się

planet a badania nad

młodymi

gromadami gwiezdnymi

Ciekawe wyilliki pr:zyJniosły badania nad masarni i wiekiem gwiazd
młodych gromadach (NGC 2264, 6530, NGC 2602 i IC 5146). Okazało się, że najstarsze gwiazdy w tych gromadach powstały przed ok.
10 milionami lat, a tworzenie .daLszych gwiazd trwa nadal, choć przeszło już przez maksimum. Najwcześniej w określOlilej ~romad,zie powstają gwiazdy o masie rzędu jednej masy słonecz.nej. Wy.nik ten wy-

w
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daje się mieć znaczarne dla kosmogonii układów planetarnych. Być
może, odżyje idea powstania planet poprzez wyrwanie ich z dużego,
zagęszczającego się obŁoku w niedużej odległości od Słońca.
(Wg Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 1969, 144, 359).
BR. KUCHOWICZ

Siedem

układów

planetarnych w

sąsiedztwie Słońca

Astronom v a n d e K a m p prowadził od w~elu lat obserwacje
gwiaz;d w otoczeniu Słońca. Ostatnio doniósł on, że spośród 60 gwiazd
w sąsiedztwie Słońca, obserwowanych przez niego, aż siedem ma ciemne, niewidzialne satelity. Dokonał on także obliczeń mas dla pięciu
spośród nich, przy czym okazało się, że niektóre nie są cięższe od Jowisza czy Saturna. Planeta o masie rzędu jednej setnej masy Słońca
dokonuje pełnego obrotu w ciągu ok. 5 lat wokół gwiazdy 61 Cygni
(w odległości 11 lat świetlnych od nas). Gwiazda Barnarda ma prawdopodobnie aż dwie planety o orbitach prawie kołowych. Podobno na
żadnej z pięciu rpawyższych planet nie istnieją warunki korzystne dla
rozwoju żyoia podobnego do życia na Ziemi, bo np. gwiazda Barnarda
jest 2lbyt chłodna. Nie możma oczytWLście wypowiedzieć się w sposób
naukowy na temat możliwości iJnnych form życia.
W)"niki powyższe ,QPierają się ,na amalil!ie zdjęć gwiazd za okres kilkudziesięciu lat; jedyl'l!ie w ten sposób można było zauważyć wpływ
grawitacyjnego pola ciemnej, bez<pośrednio nieobsel'Wowalnej planety
na położenie gwiazdy.
(Wg Publ. Astron. Soc. Pacific, 1969, 81, 5).
BR. KUCHOWICZ

Kratery na Marsic
Za pomocą amerykańskich sond kosmicznych Mariner - 6 i Mariner - 7 'o trzymano 200 doskonałych fotografii Marsa. Zdjęcia wykonane
z odległości około 1200 tys. km pokazują nam całą półkulę planety, ale
widać na nich niewiele więcej niż na zdjęciach wykonanych z Ziemi
przez wielkie teleskopy. Za to zdjęcia robione z odległości około
3300 km, które pokrywają około 100fo ogólnej powierzchni Marsa, zawierają nawet szczegóły kilkusetmetrowej średnicy. Dla porównania
należy przypomnieć, że fotografie Marinera- 4 obejmują tylko około
1% powierzchni planety i widać na nich dopiero formacje o średnicy
powyżej 3 km.
Mariner 6 sfotografował obszary równikowe Marsa, położone
między 80 a 325° długości areograficznej. Natomiast za pomocą Marinera - 7 otrzymano fotografie okolic południowej czapy polarnej oraz
część obszarów równikowych, sfotografowanych pięć dni wcześniej przez
Marinera - 6. W ten sposób uzyskano zdjęcia tych samych regionów
planety w odstępie kilkudniowym i w dodatku przy różnym oświetle
niu. Przykładem może być region Sinus Meridiani, który pierwszy raz
sfotografowano zaledwie kilka godzin po wschodzie Słońca, drugim zaś
razem w samo południe. Porównanie tych fotografii może dać ciekawe
wyniki, przede wszystkim będzie moż.na · lepiej poznać kształt znajdujących się tam formacji.
Zdjęcia otrzymane za pomocą Marinerów pokazują, że najliczniejszymi utworami na powierzchni Marsa są kratery. Jednak nie występują
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Rys. l. Mapy powierzchni Marsa , na których zaznaczono obszary sfotografowane
przez "Marinera-6" (na lewo) i przez "Marinera-7" (na prawo)

one tam tak gęsto jak .na porw.ierzchni Księżyca i nie "wchodzą" jeden
na drugi. Prawdopodobnie obecnie możemy obserwować na Marsie
tylko młodsze kratery, gdyż stare formacje zostały dawno zrriszcwne
przez zjawiska atmosferyczne. Wprawdzie atmosfera marsjańska jest
dużo rzadsza od ziemskiej, ale w.ieją tam dość silne wiatry, które mogą
przenosić rpył z miejsc.a na miejsce i zasypywać leje kraterowe. świad
czą o tym l.iczme depresje koliste, kiedyś zapewne będące utworami
kraterowymi.
Z tego też prawdapodobnie powodu kratery na Marsie są nieco "wygładzone". Zbocza ich wałów górskich są niższe aniżeli na Ks•iężycu
i łagodniej jes.zcz.e .nachylone w s>tosunku do poztomu. Jednak wały
górskie więk.szych krmerów ma11sjańskich też są mocno "poszarpane"
i często znajdują się na nich mniejsze utwory kraterowe, mające pośrodku góry centraLne. Bardzo częs• to występują parami, a niekiedy
nawet układają się w łańcuszki. Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że porwstały one w taki sam sposób jak kratery księżycowe.
NieZJwykle ciekawe są fotograf•i e czapy polarnej wokół południowego
bieguna Marsa. Jej brzeg w teles,~opie ukazuje się niemal idealnie
równy, a tymczasem na zdjęciach otrzymanych za pomocą Marinera - 7
widać znaczne nierówności. Przypuszcza się, ze są to fragmenty wałów
górskich imajdujących się tam kraterów. Obecnie na południowej pół
kuli Marsa panuje :aima, toteż obszary ok·ołobiegunowe pokryte są
szronem. Interesujące byłoby sfotografować tę okolicę także podczas
lata, wówczas przekonaHbyśmy s.ię, czy w eiągu roku marsjańskiego
zachodzą tam jakieś ZJmiany.
Być może dokładna analiza fotografii otrzymanych za pomocą Marinerów wyjaśni nam wreszde przyrodę słynmych "kanałów" na Marsie.
Zdjęcia obejmują borwiem także ob.szary planety, na których znajduje
się kilka tych tajemniczych utworów. Przede wszystkim wymienić należy kanały H~ddekel, Gehon i Oxs, leżące niedaJeko na północ od ,m ar-
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sjańskiego równika. Niektórzy uczeni przypuszczają, że te ciemne pasma mogą być łańcuszkami wżynających się jeden w drugi kraterów.
Takie właśnie ugrupowanie kraterów odkryto we wschodniej części

odwrotnej strony Księżyca.
A może dowiemy się także definitywnie, czy morza marsjańskie są
nizinami podobnymi do mórz ksi~życowych, czy też wyżynami przy-

Rys. 2. Dwa przylegające do siebie kratery marsjańskie, położone w okolicy
poludniowej czapy polarnej. Zdjęcie obejmuje obszar o rozmiarach 135X 320 km,
wykonane zaś zostało przez kamerę z teleobiektywem " Marinera-7"
pominającymi ziemskie bloki kontynentalne. Niektórzy bowiem badacze
utrzymują, że lądy marsjańskie są wgłębieniami pokrytymi jasnym
pyłem zwiewanym na nie przez wiatry z mórz, które w rzeczywistości
mają być nieznacznymi wyżynami. Problemu tego nie rozwiązały badania fotografii otrzymanych za pomocą Marinera 4, ponieważ
obejmują zbyt małe fragmenty powierzchni Marsa. W każdym razie
obserwacje wizualne i radiowe wykluczają możliwość istnienia tam
dużych nierówności terenu.
STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ

KONFERENCJE I ZJAZDY
XII Plenarne Zgromadzenie COSP AR
Chociaż kongresy Komitetu dla Badań Przestrzeni (Committee on
Space Research - COSPAR) odbywają się co roku, po raz ostatni informowaliśmy naszych czytelników o pracach tej organizacji sześć lat
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temu, przedstawiając sprawozdanie z warszawskiego
sympozjonu
COSPAR w 1963 roku. Wracając do tej problematyki należy przypomnieć, że COSPAR jest .międzynarodową organizacją powstałą w 1959
roku dla - jak głosi jej statut - "wspierania w skali międzynarodo
wej rozwoju wszystkich badań naukowych prowadzonych przy użyciu
rakiet i pojazdów o napędzie rakietowym. Działalność COSPAR-u obejmujE; badania podstawowe". Terenem działalności COSPAR-u jest więc
nauka o przestrzeni - dziedzina różniąca się odl astronomii jedynie
metodą badań. Podczas gdy astronomia bazuje na obserwacjach, nauka
o przestrzeni opiera się na eksperymencie; natomiast przedmiot badań
jest w obu naukach ten sam. Ze zrozumiałych, czysto technicznych powodów, astronomia sięga znacznie dalej w przestrzeń niż nauka o przestrzeni. Zakres tej ostatniej ogranicza się do najbliższego w skali kosmicznej otoczenia Ziemi: Księżyca, najbliższych planet, Słońca, materii
międzyplanetarnej i oczywiście atmosfery Ziemi. Ale eksperyment kosmiczny dostarczył materiałów nie tylko astronomii lecz także wielu
innym naukom, by wspomnieć choćby geofizykę, geodezję, meteorologię, a nawet biologię i medycynę w tym oczywiście zakresie w jakim
są one zainteresowane zagadnieniem życia w warunkach zupełnie odmiennych niż ziemskie. Potrzeba koordynacji i współpracy tak wielu
różnych specjalistów leżała u podstaw powołania organizacji COSPAR.
Nic też dziwnego, że COSPAR utrzymuje ścisłą łączność z wielu pokrewnymi organizacjami takimi jak: Międzynarodowa Unia Astronomiczna, Międzynarodowa Unia Geofizyczno-Geodezyjna, Międzynarodo
wa Unia Matematyczna, Międzynarodowa Unia Mechaniki Czystej i Stosowanej i wiele innych.
Organizacyjnie COSPAR podzielony jest na siedem grup roboczych:
l. śledzenie, telemetria i dynamika,
2. eksperymenty w przestrzeni międzyplanetarnej i magnetosferze,
3. zastosowania technik kosmicznych do zagadnień astrofizycznych,
4. eksperymenty w górnej atmosferze,
5. biologia kosmiczna,
6. zastosowanie technik kosmicznych do meteorologii
pomiarów
Ziemi,
7. programy kosmiczne dla badań Księżyca i plartet.
Całością pmc COSPAR-u kieruje rada wykonawcza złożona z prezydenta, dwóch jego zastępców, trzech członków, przedstawicieli mię
dzynarodowych unii naukowych oraz narodowych organizacji współ
pracujących z COSPAR-em oraz przewodniczących grup roboczych.
Plenarne zgromadzenia COSPAR-u zwoływane są raz do roku. Jednocześnie z nimi odbywają się zwykle różne naukowe sympozja poświę
cone określonym wybranym zagadnieniom.
Tegoroczne XII Plenarne Zgromadzenie COSPAR połączone z trzema specjalistycznymi sympozjami odbyło się w dniach od 11 do 24 maja
w Pradze (Czechosłowacja). Wzięło w nim udział ogółem 519 osób
z 32 krajów. Najliczniej reprezentowane były: USA (117), Czechosłowa
cja (82), Francja ('53) i ZSRR (52). Z Polski w ostatnim kongresie
COSPAR-u wzięło udział 14 osób . Podczas otwartych posiedzeń grup
roboczych wygłoszono ogółem 186 referatów (w tym m. in.: USA - 71,
ZSRR - 29, Francja - 14, Polska - 2). Ilość wygłoszonych referatów
podczas sympozjów specjalistycznych osiągnęła liczbę 84 (w tym m. in.
USA - 35, ZSRR - 13, Francja - 10, Polska - 0).
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Problematyka naukowa tegorocznego zgromadzenia COSPAR konsię głównie wokół tematyki trzech sympozjów: dynamika
i temperatura termosfery *) ze szczególnym uwzględnieniem wodoru
i helu, biologia kosmiczna a w szczególności zagadnienia odżywiania
człowieka w kosmosie oraz rytmów biologicznych i dynamika ruchu
satelitarnego. Naukowe posiedzenia grup roboczych poświęcone były
następującym tematom: fotometria oraz radiowe i laserowe śledzenie
satelitów i statków kosmicznych, pył kosmiczny (światło zodiakalne,
roje meteorów), własności i budowa różnych warstw atmosfery ziemskiej, wykorzystanie danych z różnych eksperymentów kosmicznych
w meteorologii, powierzchnia, wnętrze i mo.rfologia Księżyca, eksperymentalne badania planet i ich wyniki.
Nie mogąc z oczywistych powodów wymienić choćby wszystkich poruszanych w Pradze problemów interesujących z punktu widzenia
astronomii wspomnę krótko tylko o kilku zagadnieniach podkreślając
jednakże ich czysto subiektywny wybór. Największe bodaj wrażenie
na piszącym te słowa wywarły referaty omawiające ostatnie osiągnię
cia techniki laserowej w pomiarach od~egłości do sztucznych i natucentrowała

LdSer Obserwatorium Astrofizycznego Smlthsona stacji obserwacyjnej
Hopkins (Arizona, USA)

na

Mt.

ralnych ciał niebieskich. Np. Obserwatorium Astrofizyczne Smithsona
(USA) dysponuje obecnie trzema laserami: w Arizonie (w stacji obserwacyjnej na Mt. Hopkins), na Harwajach i w Grecji. Największy laser
w Arizonie ma moc wyjściową 500 megawatów (dla porównania ogólna moc wszystkich elektrowni w Polsce w roku 1968 wynosiła
11591 megawatów). Osiągana przez niego dokładność w pomiarach odległości jest rzędu jednego metra!
• Termosfera jest najwyższą nad powierzchnią
poczyna się na wysokości mniej więcej 85 km.

warstwą

atmosfery Ziemi; roz-
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Uzyskanie przez astronomów narzędzia umożliwiającego precyzyjne
pomiary odległości ciał niebieskich wydaje się rokować dla astronomii
układu słonecznego nadzieje porównywalne chyba ze zmianami jakie
kiedyś w tym zakresie wywołało wynalezienie lunety.
Jednym z najnowszych i najciekawszych zagadnień, któremu wiele
miejsca poświęcono podczas ostatniego kongresu COSPAR-u są tzw.
maskony . Nazwa pochodzi ze złożenia początków dwóch słów angielskich: mass concentration (koncentracja masy), a używa się jej dla
określenia odkrytych w końcu 1968 roku pewnych przyczyn niejednorodności pola grawitacyjnego Księżyca. Ponieważ w poprzednim numerze donosiliśmy już o tym odkryciu*) ograniczę się więc tylko do zasygnalizowania jednej z prostszych hipotez powstania koncentracji mas
pod powierzchnią mórz księżycowych przedstawionej w Pradze . J. J.
G i l v ar r y (USA) nawiązuje tu do własnej teorii istnienia w począt
kowym stadium ewolucji Księżyca atmosfery i hydrosfery. Zakłada
jąc, że zasadnicze formowanie się ukształtowania powierzchni Księżyca
nastąpiło znacznie wcześnie niż ostateczne zniknięcie z niej wody, autor
hipotezy przypisuje zmywającemu jak gdyby działaniu wody sprowadzanie z wyższych warstw na dna mórz księżycowych osadów, które
utworzyły odkryte dopiero teraz maskony.
Radiowe obserwacje sond kosmicznych i radarowe pomiary odległości planet umożliwiły nowe wyznaczenie mas Merkurego, Wenus,
Ziemi i Marsa. Pracę tę oraz jej wyniki przedstawił W. G. M e l b o u rn e (USA). W poniższej tabeli dla porównania podajemy te nowe wartości mas planet oraz przyjęte przez XII kongres Międzynarodowej
Unii Astronomicznej w 1964 roku i do dziś obowiązujące:
Masy planet
w jednostkach odwrotności masy

Planeta

źródło

Słońca

1964 r. (MUA) 1 1969 r. (COSPAR)

Merkury

5 983 000
5 934 000

408 000

408 522
408 521

329 390

328 900.2

± 0.4

3 093 500

3 098 700

± 100

Wenus
Ziemia

+

Księżyc

Mars

± 10 000
± 65 000

6 000 000

±5
±l

radar
perturbacje w ruchu Ikara
Mariner 2
Mariner 5
Ranger 3-9, Surveyor l, 3-7 L'-1nar Orbiter 2,
Mariner 2, 4, 5,
Pionier 6, 7
Mariner 4

Czytelników Uranii zainteresują zapewne przedstawione na ostatnim
kongresie COSPAR-u najbliższe plany NASA dotyczące eksperymentalnych badań planet. Po tegorocznych sukcesach Marinerów 6 i 7 **)
*)

S. R . Brzostkiewicz -

nta, 1969, nr 11 str. 313.
• •) Patrz

zdjęcia

Koncentracje masy pod

powierzchnią

Ksi ę życa,

Ura-

oraz notatka S. R. Brzostkiewicza pt. "Kratery na Marsie".
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dalsze fotografowanie powierzchni Marsą. ma realizować utworzony
w 1971 roku sztuczny satelita planety. W ciągu 90 dni swego "życia"
satelita ten wykona - oprócz innych zadań - zdjęcia całej powierzchni Marsa. Dalsze etapy badań Marsa przewidują wysłanie w 1973 roku
dwóch statków kosmicznych o nazwie Viking. W pierwszej fazie swych
misji będą one krążyć wokół planety jako jej sztuczne satelity powtarzając w zasadzie eksperymenty przeprowadzone już wcześniej dla weryfikacji i udokładnienia wyników Marinerów, a następnie wylądują na
powierzchni w uprzednio znalezionych najodpowiedniejszych i pewnie
najciekawszych miejscach. Minimalny czas "życia" statku Viking na
Marsie wyniesie 3 dni, ale przewiduje się możliwość przedłużenia tego
okresu aż do 90 dni. Program badań Vikingów obejmuje obok pomiarów parametrów fizycznych i chemicznych atmosfery przy powierzchni
oraz analizy składu i ruchów samej powierzchni, również przeprowadzenie testów dla wykrycia ewentualnych form życia na Marsie.
Pierwszy lot w kierunku najbliższej Słońca planety - Merkurego
z zadaniem zbliżonym do tegorocznych Marinerów przewidziany jest
na rok 1973. W latach 1972 i 1973 odbędzie się lot statku kosmicznego
Pionier w kierunku Jowisza. Na przebycie trasy z Ziemi w pobliże
Jowisza potrzeba aż 17 miesięcy, podczas gdy Marinery w kierunku
Marsa leciały "zaledwie" 5 miesięcy. Tak długi lot będzie wykorzystany do badania ośrodka międzyplanetarnego: jego właściwości termicznych, rozkładu i natężeń pól magnetycznych, gęstości i składu materii, niebezpieczeństwa meteorów, natężenia i kierunku wiatru słonec:t
nego itp.
Badania jeszcze dalszych planet mają się rozpocząć w połowie przyszłego dziesięciolecia. Ze względu na ich wielkie odległości od Ziemi wielokrotnie przewyższające odległość do Wenus czy Marsa - które
determinują długotrwałość lotów do planet dalekich, względy ekonomiczne nakazują koncentrowanie w jednym eksperymencie eksploracji
jednocześnie kilku planet. Wymaga to znalezienia takiej trajektorii, po
której poruszać się będzie statek kosmiczny, która umożliwiłaby jego
dotarcie w pobliże kolejno każdej z planet. Istnienie takiej trajektorii
jest oczywiście uwarunkowane wzajemnym położeniem planet. Ciekawe,
że właśnie druga połowa przyszłego dziesięciolecia stwarza wyjątko
wo wiele okazji do startów statków kosmicznych dla badania Jowisza
i jeszcze conajmniej jednej planety poza nim. Wspomnijmy o niektórych spośród tych możliwości.
Aby statek kosmiczny zbliżył się kolejno do Jowisza i Saturna jego
start winien nastąpić około roku 1978; następna najbliższa do tego okazja będzie dopiero w 1996 roku. Jeśli start do lotu w pobliże Jowisza
a następnie Urana nie odbędzie się w roku 1979 lub 1980 to na następną
do tego okazję czekać trzeba będzie aż do 1992 roku . Identycznie sprawa przedstawia się z konfiguracją Jowisza i Neptuna. Stosunkowo najkrócej, bo tylko do roku 1989 należałoby czekać na odpowiedni moment
startu do lotu w pobli-że Jowisza i Plutona gdyby nie nastąpił on
w 1977 lub 1978 roku. Znacznie rzadziej natomiast nadarzają się stosowne momenty do startu w pobliże Jowisza i jeszcze dwóch innych
planet. Jowisza, Saturna i Plutona można będzie zbadać, jeśli start
statku kosmicznego nastąpi w roku 1978 lub dopiero 2076. Do lotu
w pobliże Jowisza, Urana i Neptuna można startować w roku 1979,
a następna dogodna do tego okazja nadarzy się aż w 2155 roku . I wreszcie najciekawszy i chyba najbardziej optymalny eksperyment: lot jednego statku kosmicznego w pobliże aż czterech wielkich planet - Jo-
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wisza, Saturna, Urana i Neptuna. Obliczono już dokładnie, że najbliż
szym dogodnym do tego momentem startu z Ziemi winien być dzień
4 września 1977 roku. W pobliżu Jowisza znajdzie się wówczas ów statek kosmiczny po upływie 1.4 lat 28 stycznia 1979 roku. Po trzech latach
minie Saturna zbliżając się do niego 30 września 1980 roku. Obok Urana przejdzie l lutego 1984 roku po 6.4 latach od momentu startu.
I wreszcie do Neptuna dotrze po 9.2 latach zbliżając się do niego najbardziej 8 listopada 1986 roku. Następna najbliższa powyższej równie
optymalna data startu wypada dopiero w 2155 roku!
I jeszcze na zakończenie kilka słów o samym kongresie COSPAR-u .
Jego uroczyste otwarcie zaszczycił obecnością i uświetnił niezwykle gorąco przyjętym przez uczestników przemówieniem premier Czechosło
wacji inż. O. Czerni k . Równie ciepło przyjęli zebrani list sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych U T h a n t a,
w którym dotychczasowa działalność COSPAR-u oraz jego ścisła współ
praca z ONZ zostały wysoko ocenione.
Prezydentem COSPAR-u na najbliższe trzy lata został ponownie wybrany prof. M. R o y (Francja), a jego zastępcami akad . A. A. B ł agonrawow (ZSRR) i dr R. W. Porter (USA). Polskę w Radzie
Wykonawczej COSPAR-u reprezentuje, tak jak dotychczas, prof. Wł.
Zon n.
Zaś najpopularniejszą osobistością wśród uczestników zgromadzenia
w Pradze był kosmonauta amerykański, dowódca statku kosmicznego
Apollo 8, Frank B o r m a n. Jego bezpośredniość oraz ujmująca prostota i skromność nieodparcie nasuwały refleksje, iż podziw i szacunek jakim naukowcy z całego świata otoczyli pierwszego człowieka,
który z bliska obejrzał Księżyc, są sytmbolem podziwu i szacunku jaki
ludzkość jest winna wszystkim twórcom kroku człowieka w kosmos.
KRZYSZTOF

ZIOŁKOWSKI

KRONIKA PTMA
Seminarium Astronomiczne w Szczecinku

W dniach 12 i 13 maja 1969 r . odbyło się kolejne (trzecie) Seminarium Astronomiczne organi:wwane przez Oddział PTMA w Szczecinku.
Impreza ta włączona była do programu Dni Oświaty, Książki i Prasy
dzięki czemu uzyskała patronat Wydziału Kultury Prezydium PRN
w Szczecinku. Otwarcia seminarium dokonał kierownik tego wydziału .
Słowo wstępne wygłosił p. Adam G i e dr y s, inicjator i organizator
tych seminariów, sekretarz szczecineckiego Oddziału PTMA. Następnie
w czasie czterech posiedzeń, w ciągu dwóch dni, wysłuchano około dwudziestu referatów. Ich szczegółowe omówienie byłoby niezwykle obszerne. Prawdopodobnie ukażą się one in extenso w formie powielanego
skryptu, znów dzięki niezwykłej aktywności p. Giedrysa.
Jako jedyny zawodowy astronom uczestniczący w tym seminarium
i pełniący siłą faktu rolę konsultanta, chciałbym się podzielić kilkoma
uwagami. Referaty przygotowywane przez młodzież szkół średnich
(a nawet podstawowych) nie powinny być poddawane miażdżącej publicznej ocenie krytycznej, gdyż spełniałoby to rolę zbyt deprymującą
i antywychowaczą. Z drugiej strony nie powinno się dopuszczać do
wygłaszania poglądów błędnych, zbyt przestarzałych lub zgoła nie-
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prawdziwych. Uniknąć tego można tylko poprzez zapewnienie fachowej
konsultacji w fazie przygotowań do seminarium.
Warto też zastanowić się nad rolą i celem całej imprezy. Naczelnym
zadaniem PTMA jest popularyzacja wiedzy astronomicznej w społe
czeństwie. Osiąga się to w znacznej mierze poprzez odczyty. Seminarium jest w gruncie rzeczy pewną ilością odczytów i stąd leży całko
wicie w głównym nurcie dzi·ałania PTMA. A ponieważ jest oryginalną
formą działania wymaga na pewno jak najpełniejszego poparcia zarówno pod względem organizacyjnYJm jak i finansowym. Propagowaniem idei szczecineckiej dla innych kół powinien zająć się Zarząd
Główny PTMA. Inicjatywa p. Giedrysa jest bowiem bardzo cenna i jej
szerokie rozpowszechnienie jak najbardziej celowe. Oczywiście jak
każda inicjatywa nie posiadająca wzorców musi być ona dokładnie
przeanalizowana i ulepszona dla przyszłego działania. Moją wypowiedź chcę traktować właśnie jako _głos ukazujący blaski i cienie imprezy ·szczecineckiej, oparte o doświadczenia· wywiezione z III seminarium. A ponieważ impreza miała wiele blasków i bardzo mało niedociągnięć rola komentatora jest przyjemna.
Miałem okazję prowadzenia wielu odczytów publicznych zarówno
przy dużej jak i przy minimalnej ilości słuchaczy, uczestniczyłem też
w różnych seminariach i na tej podstawie jestem głęboko przekonany,
że w wy.padku referatów największą korzyść odnosi referujący, a w wypadku odczytów najlepszy oddźwięk i zainteresowanie znaleźć można
w warunkach kameralnych. śmiem więc twierdzić, że nie jest wadą
ale zaletą fakt, że w szczecineckim seminarium uczestniczyły nie setki
ale dziesiątki osób oraz fakt, że referaty wygłaszane były przez mło
dzież, która dopiero usiłuje poznać problematykę astronomiczną. Nawet gdyby któryś z młodych referentów uczestniczył w kilku dobrych
odczytach, nie wyniósŁby tej korzyści co z samodzielnego opracowania
chociaż najkrótszego referatu. I tu trzeba podkreślić doskonały dobór
tematów, tzn. dopas·owanie trudności tematu do wieku i wiedzy referenta oraz kategoryczne przestrzeganie samodzielności opracowania.
Każdy z referatów miał co najmniej kilka materiałów źródłowych jako
punkt wyjścia. Tu należą się brawa dla organizatora, ale trzeba też
w tym miejscu jeszcze raz podkreślić konieczność konsultacji zawodowego astronoma w fazie przygotowywania referatu.
Młodzież przygotowywała referaty z ogromnym
zaangażowaniem
i przeżywała je niezwykle emocjonalnie. Cała impreza była więc korzystna nie tylko z punktu widzenia PTMA, lecz i z punktu widzenia
ogólnospołecznego. Referaty wygłaszali uczniowie klas od VIII do XI,
uczniowie techników. Ta młodzież poświęciła wiele godzin na naukę
astronomii. Na pogłębienie swej wiedzy. Nie pod presją szkoły czy
nauczyciela, ale dzięki rozbudzonemu zainteresowaniu. Przygotowując
referaty uczyła . się nie tylko astronomii, lecz w wielu wypadka-ch poszerzała swą wiedzę z fizyki i matematyki. A nauka mówienia do publiczności, a przełamywanie tremy i nauka dyskutowania. Są to wartości, które to seminarium dało grupie młodych ludzi, a których nie
zapewniłyby ani odczyty, ani filmy, ani artykuły na tematy astronomiczne. Wniosek jest więc oczywisty. Seminaria takie są bardzo potrzebne.
Jedyna uwaga sugerująca zmiany w stosunku do seminarium szczecineckiego, poza wspomnianą sprawą konsultacji, jest następująca. Nie
powinno się roZJpraszać seminarium na wszystkie tematy oraz przeplatać je jak w mozaice. Celowe jest zawężenie tematyki i bardziej szcze-
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gólowe opracowania przez kilku referentów zbliżonych zagadnień. Chcę
tutaj podkreślić zaskakująco aktualną i dobrą tematykę większości wygłaszanych na III seminarium referatów. Wymienię tutaj te, które wydały mi się najlepiej opracowane: "Rodzaje trajektorii" J. Adaszyń
ski, "Antymateria" - M. Zabski, "Kwazary" - B. Gołębiewski, "Radioastronomia" - R. Gajewski. Ale muszę też wspomnieć, że były referaty bardzo różnorodne tematycznie wygłaszane w przypadkowej kolejności oraz referaty o niezbyt jasnym temacie. Pewne znużenie wprowadzał też zbyt duży ładunek (niestety nie selekcjonowany) filmów
astronautycznych aplikowany w czasie obrad. Aczkolwiek uatrakcyjnianie seminarium filmem jest jak najbardziej celowe.
Ogromna wartość popularyzacyjna tej imprezy nie może przesłonić
jeszcze jednej, być ,może równie ważnej strony tego seminarium. Chodzi o przygotowanie kadr, kandydatów na studia astronomiczne. Zbliżające się 500-lecie urodzin M. Kopernika będzie uczczone w Polsce
intensywnym rozwojem astronomii. Flanowana budowa centralnego obserwatorium z 2 m teleskopem oraz dużego ośrodka radioastronomii
wskazuje na rodzące się poważne zapotrzebowanie na kadry astronomów. Studia astronomiczne kończy jednak nadal po kilka osób rocznie na czterech uniwersytetach. Odsiew w czasie studiów jest duży.
Powszechnie wiadomo, że dzieje się tak na skutek zbyt słabej selekcji ·
na egzaminach wstępnych. Ale też nigdy na kierunek astronomii nie
było 4-5 kandydatów na jedno miejsce, a poza tym często zainteresowanie astronomią jest po:wrne. Potrzebna jest więc akcja, która
prowadziłaby do poważnego zainteresowania astronomią wśróa młodzie
ży, która uz;mysławiałaby czym jest dzisiejsza astronomia jej przyrodniczy, matematyczno-fizyczny charakter. Taką imprezą są szczecineckie seminaria astronomiczne, o kontynuacji których zapewnia organizator p. Giedrys. Ale ze względu na ostatni aspekt, pomocy powinno
mu udlzielić nie tylko PTMA, lecz także ośrodki astronomiczne. Najbardziej predystynowane do tego są chyba Studenckie Koła Naukowe
Astronomów.
ROBERT

"Operacji 1001"

ciąg

GŁĘBOCKI

dalszy ...

Harcerski ruch starszej młodzieży w zakresie trwających przygoto' wań do obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zatacza
w kraju coraz szersze kręgi, wyzwalając cora·z to dalsze inicjatywy
społeczne. Bilans prac przy porządkowaniu i odbudowie Fromborka miasta Kopernika - z ostatnich trzech lat 1966-1969 jest już 'l}'idoczny
i ekonomicznie wymierny. Siłami młodzieży harcerskiej up~rządko
wano drogi, założono zieleńce, wybudowano piekarnię, remizę straży
pożarnej, magazyny GS, wyposażono w s~przęt i pomoce naukowe miejscową szkołę, przedszkole, Dom Dziecka itd. Trwają intensywne prace
przy odbudowie pałacu Ferbera i na stanowiskach archeologicznych
w Bogdanach. W akcji letniej 1969 roku brało udział około 3.500 harcerzy ze wszystkich stron kraju. Krakowska Chorągiew ZHP delegowała
120 osobową grupę obozową do prac plastycznych (dekoracji miasta
Fromborka), w skład której wchodzili uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych z Wiśnicza a Młodzieżowy Krąg Instruktorski im. Kopernika, kontynuował prace wykopaliskowo-archeologiczne w Bogdanach.
W akcji letniej 1969 r. brały również udział ekipy prelegentów-demonstratorów PTMA. Ekipa PTMA w składzie: Janusz D z i a d o s z
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(Kraków), Maciej S m o l arek (Wadowice), mgr Maria Brzozowska
(Sosnowiec) i Honorata Kor p i k i e w i c z (Kościan) zorganizowała
w okresie 2-27 lipca br. 24 prelekcje pt. "Spotkania z astronomią" oraz
"Kopernik i jego dzieło", w których uczestniczyło około 1800 osób . Ponadto ekipa ta na tzw. Wieży Wodnej - siedzibie Stacji Obserwacyjnej PTMA we Fromborku - zorganizowała 16 pokazów nieba przez
lunet y dla około 900 widzów, harcerzy i tur ystów. W okresie od 1-17
sierpnia br. ekipa PTMA w składzie: Grażyna P i l a w s k a (Biały Kościół), mgr Maria Brzozowska (Sosnowiec),
Czesław Gr z e s ł o
(Kraków) i Wojciech B a t o r o w ski (Kraków) zorganizowała 20 odczytów dla około 900 osób i 15 pokazów nieba dla około 700 wid zów.
A zat em wkład pracy ekip PTMA w zakresie upowszechnienia wiedzy
astronomicznej był znaczny i ma swoją społeczną oraz światopoglądo
wą wymowę w całokształcie naszej działalności kulturalno-oświatowej.
z kronikarskiego obowiązku odnotować także należy pozostałe akcje
podj ę te w 1969 roku przez młodzież harcerską w chorągwiach i hufcach dla uczczenia zbliżającej się 500-nej rocznicy urod zin Mikołaja
Kopernika. I tak w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w dniu 19 lutego 1969 r. nastąpiło otwarcie uroczystej kampanii
"Kopernikanie", której celem jest poznanie przez młodzież życia i pracy W1elkiego Astronoma oraz zdobywanie niezbędnych wiadomości z zakresu astronomii i astrona·utyki. Ponadto obozy harcerskie organizowane
corocznie do 1973 roku na Zamku Dybowskim w Toruniu świadczyć będą
prace na rzecz miasta w ramach przygotowań do obchodów 500-lecia
urodzin Kopernika. W Krakowie w dniach 20-21 lutego br. harcerze
i młodzież szkół średnich zapoczątkowali długofalową akcję pod hasłem: "Kopernik był obywatelem naszego miasta i regionu". Inauguracja odbyła się w auli Collegium Maius UJ przy udziale ponad 200
osób, podczas której prof. dr Karol E s t re i c h er wygłosił odczyt
o studenckich latach Kopernika. Następnie zwiedzono Muzeum UJ oraz
zgromadzone tamże pamiątki po genialnym astronomie, a delegacje
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów u stóp pomnika Kopernika obok
Collegium Nowum UJ w Krakowie. W programie kampani drużyny
harcerskie przeprowadziły w okresie od lutego do maja 1969 roku m. in.
szereg wieczorków i spotkań poświęconych Kopernikowi. Urządzono
chorągwianą olimpiadę astronomiczną, której finalistami zostali: Jacek
B o g u c k i, Elżbieta G i er m e k, Krzysztof L e m b a s, Jacek L e mb a s i Krzysztof S l u s a r c z y k z Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego Krakowskiej Chorągwi ZHP. Zorganizowano również sesję popularno-naukową w auli Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w programie której m. in. prof. dr Eugeniusz Rybka wygłosił odczyt pt.
"Młodość M. Kopernika i geneza jego dzieła". W Klubie PTMA Oddziału Krakowskiego otwarto wystawę prac Wojciecha Ser a f i n a o tematyce astronomicznej i astronautycznej i zorganizowano spotkanie
władz PTMA z przedstawicielami Sztabu ZHP "Operacja 1001 Frombork-Kraków". Harcerze krakowscy zadeklarowali swoją pomoc w pracach przy zagospodarowaniu i adaptacji fortu na Krzemionkach na
wzgórzu Lasata w Krakowie, przeznaczonego przez władze miasta na
Ludowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium PTMA. Również
w Olsztynie na Zamku odbyło się otwarcie trzeciego roku pracy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej na rzecz Fromborka, która od zarania
"Operacji 1001" czynnie patronuje wszelkim inicjatywom zmierzają
cym do godnego uczczenia zbliżającej się 500-nej rocznicy urodzin
Wielkiego Astronoma.
TADEUSZ GRZESŁO
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ZAŁOBNA

Doc. Dr Jan J. Kubikowski (1927-1968)

11 listopada 1968 roku we Wrocławiu zmarł nagle Doc. Dr Jan Kubikowskii kierownik Katedry Astroiiizyki Teoretycznej Instytutu
Astronomiezm.ego Uniwersytetu WrocłaJWskiego.
J. K,ubi:kowski urodził się 9 paźdZJiermika 1927 roku w Horodence.
W latach okupacji pracował jako robotnik. W 1946 ukończył liceum dla dorosłych w Podk.owie Leśnej koło Warszawy i rozpoczął
-studia astronomicZJne 'na Uniwersytecie we Wrocławiu. Studia ukończył
w 1950 roku, ale już od 1948 roku pracuje w Obserwatorium Astronomicznym. Bierwsze Jego prace związane są z realizacją katalogu
gwiazd słabych wykonywanego w ramach międzynarodowego programu astrometrycznego. Zatnteresowania J. KubikawskJego koncentrują
się jednak wokół zagadnień astrofizycznych. Po zrobiendu w 1957 roku
do,k toratu, odbywa w 1958 voku 9-cio miesięczny staż naukowy w Instytucie Astrofizycznym w Paryżu, gdZJie pracuje nad problemami przechodzenia fal uderzeniowych w atmosferach gwiazd oraz ZJmian temperatury za frontem fali uderzeniowej. Dalsze Jego prace, wykonywane
już we Wrocławiu, dotyczą ntestacjonannych atmosfer gwiazdowych;
interesuje się ponadto zagadnieniami budowy wewnętrznej gwiazd
i ich ewolucji, pulsacjami gwiazd. W roku 1964 J. Kubikowski habilituje się uzyskując stopień naukowy docenta. Niedługo potem zostaje
mianowany kierownikiem Katedry Astrofizyki Teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Nagła śmierć przerwała z wielkim zapałem
rozpoczęte prace w dziedzinie relatywistycznych zagadnień astrofizyczmych.
Odszedł Astronom Człowiek o nieprzeciętnych cechach charakteru zawsze uśmiechnięty, życzliwy, serdeczny kolega, wybitny naukowiec.
Prof. Dr Fryderyk Koebcke (1909-1969)

4 lutego 1969 roku w Pozmaniu ZJmarł po długiej i ciężkiej chorobie
Prof. Dr Fryderyk Koebcke - były kierownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
F. Koebcke urodZJił się 14 października 1909 roku w Odolanowie
w woj. poznańskim. Szkołę średnią ukończył w Katowicach i w roku
1929 rozpoczął na Uniwersytecie Poznańskim studia początkowo matematyki wkrótce przenosząc się na astronomię . Pracę w Obserwatorium
Poznańskim podjął jeszcze przed ukończeniem studiów. Zainteresowania F. Koebckego koncentrują się głównie wokół mechaniki nieba
i zagadnień astrometrycznych. Jego pierwsze prace dotyczą przede
wszystkim wyznaczania orbit komet i meteorów oraz ich efemeryd.
W tych, głównie rachunkowych, pracach z powodzeniem stosuje rachunek krakowianowy co doprowadza Go do roZJprawy doktorskiej
pt. "0 zastosowaniu krakowianów w astronomii". W latach okupacji
wysiedlony z Poznania początkowo czynnie uczestniczy w tajnym nauczamiu młodzieży a od roku 1942 pracuje w Obserwatorium Krakowskim
najpierw jako kierownik stacji obserwacyjnej na Łysinie w Besk,i dach
a od 1944 roku w Krakowie. W marcu 1945 roku wraca do Poznania
i wspólnie z Prof. Dr J. Witkawskliro organizuje i uruchamia działal
ność Obserwatorium Poznańskiego. Wśród prac powojennych ws-po-
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mnieć wypada rachunki dotyczące orbity komety Giacobini, które
umożliwiły obserwację w Poznaniu w roku 1946 wspaniałego roju
meteorów związanego z tą kometą, prace nad nierównością brzegu
tarczy Księżyca, wyznaczanie promienia cienia Ziemi z obserwacji
zaćmień Księżyca i wreszcie, w ostatnich już latach, prace teoretyczne
dotyczące sztucznych satelitów Ziemi. F. Koebcke był jednym z inicjatorów i organizatorów służby czasu w Poznaniu, która jest obecnie
kontynuowana w Astronomicznej Stacji Szerokościowej PAN w Borowcu koło Poznania. W 1954 roku F. Koebcke uzyskuje tytuł docenta,
a w 1958 profesora. Na Uniwersytecie Poznańskim pełni szereg odpowiedzialnych funkcji m. in. dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii oraz prorektora do spraw nauczania a w następnej kadencji

do spraw nauki.
Głęboka erudycja Prof. Koebckego oraz Jego cechy charakter u,
wśród których podkreślić należy wyjątkową skromność oraz oddanie
i życzliwość w stosunku do współpracowników, kolegów i uc zniów
sprowadzały nieraz do Poznania dla zasięgnięcia opinii, zawsze świat
łych rad i wskazań wielu spośród nielicznych niestety w Polsce adeptów mechaniki nieba. Mimo ciężkiej szczególnie w ostatnich latach
choroby służył im 1nieprzerwanie. Jego śmierć jest dotkliwą stratą dla
nauki.
Cześć Ich pamięci!

NOWOŚCI

WYDAWNICZE

Bruno Rossi - PROMIENIOWANIE KOSMICZNE. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Bibl. "Problemów") Warszawa 1968, str. 304,
cena zł 32.
50 lat przed napisaniem tej książki (1962 r.) w r. 1912 fizyk austriacki V. F. Hess - w wyniku przeprowadzonego eksperymentu w balonie,
który osiągnął wysokość 4000 m - pierwszy wysunął przypuszczenie
o wnikaniu do atmosfery Ziemi promieniowania o dużej przenikliwości.
Okres pół wieku jaki od tego momentu upłynął przyniósł wiele zmian
w fizyce i astronomii, przyniósł nowe potężne aparaty badawcze m. in.
akceleratory, w których cząstki materii uzyskują energie cząstek promieniowania kosmicznego; nie przyniósł jednak całkowitego rozwiąza
nia zagadki pochodzenia promieniowania kosmicznego. Znane są źródła
promieni kosmicznych ale nie jest całkowicie wyjaśniony mechanizm
ich powstawania. S(prawom prowadzonych przez pół wieku badań promieni kosmicznych, gromadzenia faktów, dociekań i wysuwania hipotez
poświęcona jest właśnie książka B. Rossi'ego.
Zastanawiające jest bogactwo cząstek występujących w promieniowaniu kosmicznym, ich liczne przemiany, a szczególnie czas istnienia
niektórych spośród nich wynoszący drobne ułamki sekundy. Ostatnie
lata przyniosły wykrycie nowego niezwykle interesującego zjawiska
wychwytywania cząstek promieniowania kosmicznego przez pole magnetyc:zme Ziemi. Osobna i nader bogata d21iedz~na badań to zjawiska zwią
za,ne z przelotem cząstek promieniowania kosmicznego przez atmosferę
Ziemi, powstawanie ulew cząstek, wreszcie ich wnikanie w głąb gleby
i wody.
Treść książki, przy całym bpgactwie omawianych problemów, jest
bardw przystępna. Opanowani<:: zagadnień promieniowania kosmiczne-
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go ułatwiają liczne ilustracje (r)'lsunk,i, fiotogralfie, wykresy). W zakoń
czeniu książka zaw,i era, w postaci dodatków, encyklopedyczne opracowania trudniejszych pojęć jak: 'masa na jednostkę powierzchni, elektronOIWolt, neut11ino, cząstki elem.eruta11ne i 1nne. Doskonałego przekładu
z języka angielskiego dokonał doc. dr Andrzej K. Wróblewski.
Edward Jerzy Fokorny ŁOWCY GWIAZD. Książka i Wiedza
(Bibl. "śwdatowid"), Wa1rs1zawa 1968, str. 236, cena zł 10.
Jest to czwarty tomik popularnej historii astronomii w opracowaniu
E. J. Pokormego. Przypominamy, że IPOprzednio ukazały s,ię trzy części
zatytułowane TropicieLe niebieskich szLaków, a mianowicie: Cz. I starożytność (w r. 1960), Cz. II średniOIWiecze i odrodnenie (w r. 1963),
. Cz. III - ,c zasy nowożytne, wiek XVII i XVIII (w r. 1965). Czwarty,
ostatnio wydany tomik, obejmuje częśdOIWO czasy nowożytne (od po~owy XVIII w.) oraz Wispółczesne (do połoiWy XX w.).
Autor ranpoczyna swe - jak je sam nazywa "szkice z historii astronomii" - od opisów wykrycia ruchów własnych gwiazd oraz prób pomia~ów paralaks gwia:z.d. Przy okazji mierzenia paralaks roc:z.nych
gwia:z.d odkryto zjawisko tzw. aberracji rocznej, co z kolei pozwoliło
na wyznaczenie prędkości światła.
·
ZapoczątkO!Wany przez Galileusza, a następnie przypadający na wiek
XVIII i XIX rozwó,i astronomicznych instrumentów optycznych pozwolił sięgać coraz głębiej w przestr,z enie wszechświata. Fostępy optyki oraz zainteresowania fizyków naturą światła pozwalają sięgnąć do
tajemnic prornieJlJia świetlnego poprzez analizę widmową wprowadzoną
do astronomii przez Fraunhofera. Dalszy w tej dziedninie krok to odkryoie zjawiska Dopplera. ·
Na wiek XIX przypada też odkrycie planetoid oraz systematyczne
i coraz doikładniejsze obserwacje IDUchów komet, a także odkrycie natury "spadają•cych gwiazd". Odkrycia te i obserwacje prowadzą do powstawania hipotez dotyczących pochodzenia układu planetarnego Słońca.
KońcOIWy rozdZJiał książki poświęcony jest poLskim astronomom Wlieku
XIX i pierws,zej połowy XX w. Poczet tych szczególnie nam bliskich
postaci otwiera Jan Śniadecki, założyciel obserwatorium astronomicznego w Krakowie. Rozdział ten obejmuje także postacie astronomów,
którzy ,zginęLi lub =ar1i w okresie II wojny światowej, oraz askonomów 7Jffia,rły,ch po wojnie.
W zakończeniu podane są:
- zestawienie zalecanej literatury,
- kalendarzyk naj:waż,niejszy,ch wyda:r>zeń,
- alfabetycnny spis postaci wymienionych w książce z podaniem
okresu żyoia oraz 1najważniej,szych zasług dla astronomii.
W tekście ?Jnajdują się lic?Jne ilustracje.
ALEKSANDER KUSNIERZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Styczeń

1970

W połowie sty,c znia M e r k u r y "przeżywa" dolne złączenie ze Słoń
cem i teoretycznie jest w tym miesiącu niewidoczny, ale możemy próbować odnaleźć go przed złączeniem w pierwszych dniach styczruia wieczorem nislk•o mad połudn101Wo-zachodn~m horywntem i pod kon,i ec stycz-
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nia rankiem nisko nad .południowo-wschodnim horyzontem, kiedy po
złączeniu już się dostatecznie oddali od Słońca na niebie. W obydwu
wypadkach Merkury powinien być widoczny jako gwiazda około +0.5
wielkości, ale do poszukiwań najlepiej użyć lunety ze względu na blask
Słońca ukrytego tuż pod horyzontem.
W e n u s także ooąża do złączenia ze Słońcem w tym miesiącu i praktycznie jest już niewidoczna, ale w pierwszych dniach stycznia można
jeszcze próbować ją odnaleźć na krótko przed wschodem Słońca nisko
nad południowo-wschodnim horyzontem.
M ar s zachodzi stale prawie o tej samej godzinie i widoczny jest
wiec.wrem jako czerwona gwiazda około + 1.2 wielkości na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika. Saturn widoczny jest w pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdozbiorów Ryb, Barana i Wieloryba jako
żółtawa gwiazda około +0.5 wielkości.
Jowisz a i Uran a możemy obserwować po !Północy. Jowisz widoczny jest na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wagi jako jasna
gwiazda około -1.5 wielkości, natomiast Urana odnajdziemy w gwiazdozbiorze Panny jako gwiazdę około 6 wielkości, najlepiej przy pomocy
lornetki lub lunety.
N e p t u n a możemy JUZ odnaleźć pod koniec miesiąca rankiem
w gwiazdozbiorze Wagi wśród gwiazd 8 wielkości, musimy więc do tego
celu koniecznie użyć lunety. P l u t o n widoczny jest prawie całą noc
w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki, ale dostępny jest tylko przez
wielkie teleskopy (około 14 wielkości gwiazdowej) i bywa obserwowany
najczęściej na drodze fotograficznej.
Prawie całą noc możemy też obserwować dwie planetoidy: W e s tę
około 7.1 wielkości gwiazdowej widoczną na granicy gwiazdozbiorów
Lwa i Bliźniąt oraz H e b e około 9.4 wielkości widoczną w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Obie planetki musimy poszukiwać przez lunety,
a w przypadku Hebe trzeba nawet użyć większej lunety.
W tym miesiącu tarcza Księżyca zakryje aż trzy jasne gwiazdy: SpiAntaresa i Regulusa, ale tylko zakrycie Regulusa widoczne będzie
w północnej Europie.
l<i22h Ziemia w !PUnkcie przysłonecznym na swej orbicie w oległości
147.1 mln km od Słońca.
2!1 O 2h Księżyc w blislci.m złączeniu ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w gWiiazdozbiorze Panny; ~krycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca widoczne będzie na Antarktydzie. O 21h Księżyc w złą
czeniu z Jowiszem w odległości 5° .
3d Księżyc 2. Jowisza ukryty je!>t za tarczą planety, natomiast księżyc
l zbliża się do brzegu tarczy. O 4h5m obserwujemy początek zaćmienia
l księżyca, który zniknie nagle w cieniu Jowisza w odległości równej
promieniowi tarczy od jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). Koniec zakrycia księżyca, 2, który ukaże się SIPOZa prawego brzegu tarczy, obserwujemy o 5h40m.
3/4d Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień. O 3h28m
obserwujemy koniec przejścia cienia, a o 4h36m samego księżyca.
4d O 1h Merkury 'llieruchomy w rektascensji. O 20h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 7°. O 21h Saturn nieruchomy w rektascensji.
kę,
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złączenie Księżyca z Antaresem, g1wiazdą pierwszej wielgwiaZldozbiorze Skorpiona (Niedżwiadka). Zakrycie gwiazdy
pr,zez tarczę K•Siiężyca widocZJne będzie w Fałudniowej Ameryce i na
Antarktydzie.
6d23h Pluton nieruchomy w rektascensji.
7/8<1 Od 3h42m do 6h8m po tarczy Jaw!Lsza wędruje cień jego 3 księ

5<19h Bliskie

kości

w

życa.

9/lOd Obse,r wujemy początek ,zaćmienia dwócn księżyców Jowisza.
O 3h17m księżyc 2 zniknie .nagle w cieniu planety w odległości nieco
mniejszej niż średnica tarczy od jej brzegu. O 5h58"t zniknie podobnie
księżyc l, ale bliżej brzegu tarczy planety.
10/11<1 Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cieó
księżyca pojawia się na tarczy planety o 3hlOm, a sam księżyc rozpoczyna przejście o 4h22"'; cień kończy przejście o 5h21"', a księżyc l
o 6h32"'·
11/12<1

Księżyc

2 Jowisza przechodZJi na tle tarczy planety, a księ
za tarczą. O 3h0"' obserwujemy koniec przejścia księ
koniec zakrycia księżyca l.
12<15h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości l 0 •
13dlOh Dolne złączenie Merkurego ze Słońcem. O l4h Uran nieruchomy w rektascensji.
15dlOh Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległo

życ l ukryty jest
życa 2, a o 3h47m

ści 7° .

17<1 O 5h53m obserwujemy początek ·zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
18d Nad ranem obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego
cienia na tle tarczy J ,awisza. Cień ,pojawia się na tarczy planety o 5h3' 11 ,
a księżyc l rozpoczy;na przejście na tle tarczy o 6h 17m.
18/19<1 Obserwujemy sevię ciekawych zjawisk w układzie księżyców

Jawlis,za. Po w1s.chodzie Jowisza widzilffiy jego trzy księżyce dość blisko
brzegów tarczy: z lewej strony księżyce l i 3, z prawej księżyc 2 (patrząc !Przez lunetę odwracającą). Wszystkie trzy księżyce zbliżają się
do brzegu tarczy, przy czym najbliżej jest księżyc 3. Najwcześniej jednak zniknie nam z pola Wlidzenia ks-iężyc l, bo o 2'h19m skryje się
w cieniu planety (początek zaćmienia), a o 21139m obserwujemy początek
zakrycia ·księżyca 3. Teraz do brzegu tarczy zbLiża się tylko księżyc 2,
a jego cień już po 1tavczy planety wędruje. O 3h7m k1sięży•c 2 znika na
tle tarczy planety, a jego oień kończy przejście o 31113 111 • Tak więc tylko
księżyc 4 widoczny jes.t w IPObliżu Jawis.z a (zresztą stosunkowo dość
daleko od brzegu jego tarczy) i taki stan trwa ponad półtorej godziny.
O 41149111 księżyc 3 wychodzi spoza tarczy planety (koniec zakrycia),
a o 5h35m księżyc 2 kończy przej,ście .na tle tarczy; wresZlcie o 5h41m
naSitępuje koniec .z akrycia ks•iężyca l.
20<11211 Słońce wstępuje w znak Wodnilk:a; jego długość ekliptyczna
wynosi wów•c zas 300°.
2ld7h58m HeliograJJiczna długo-ść środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1557 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
24ll O 15h Me11kury nieruchomy w rek.tas.c ensji. O 2lh Wenus w górn~m złączeniu ze SŁońcem. W •t ym samym czasie Księżyc Zlnajdzie się
w bliskim złączeniu z Regulusem, g.wiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoZJbior.ze Lwa; zakrycie gwda2idy przez tavczę Księżyca widoc,z ne będzie
w pó~nocnej Europie, w Azj.i i na Alasce.
25/26tl Znów nastąpi seria ciekawych zjawisk w układZJie księżyców
Jowisza: obserwujemy przebieg zaćmienia książyca 3, początek pr.zejścia
księżyca 2 i jego cienia na tle tarczy planety oraz początek zakrycia
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księżyca

3 przez tarczę planety. O 11131111 księżyc znika nagle w cieniu
planety (z lewej strony tarczy w lunecie odwracającej) w odległości
większej niż średnica tarczy. O 3hlii"' na tarczy Jowisza pojawi się cień
jego 2 księżyca, a o 3h58"1 księżyc 3 wychodzi z cienia planety (koniec
zaćmienia) pojawiając się nagle w odległości bliskiej promieniowi tarczy
od jej brzegu. O 41112u1 księżyc l znika w cieniu planety (początek zaćmienia). O 511411" księżyc 2 rozpoczyna J)rzejście na tle tarczy Jowisza,
a prawie w tym samym czasie (o 4h45"') cień tego księżyca opuszcza
tarczę tPlanety. Księżyc 3 dooiera do brzegu tarczy planety i kryje się
za nią (początek zakrycia) o 6h40m.
26/27<1 Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cienia o lh25"', a księżyca o 21139111; koniec wędrówki
cienia o 31135m, koniec przejścia księżyca o 4h49"'·
27/28<1 Obserwujemy koniec zakryć dwóch księżyców Jowisza. O 2112"'
spoza tarczy Jowisza ukazuje się księżyc l, a o 21152111 księżyc 2.
28<1611 Księżyc w złączeniu z Uranem w odległości 3°.
30,llOh Niewidoczne złączenie Księżyca z Jowiszem w odległości 6 .
Momenty wszystkich zjawisk podajemy w czasie środkowo-europejskim.
Odległości

bliskich planet

D at a

1970
I 2
12
22
II l
11

l_o_d__
j.

l

3
5
7
9
11

13
15

108.7
108.9
108.9
108.9
108.9

a.

1.700
1.708
1.712
1.712
1.708

mlnkm j.

254.5
255.3
256.1
256.1
255.5

a. mln km j.

1.417
1.427
1.437
1.449
1.461

212.0
213.4
215.0
216.7
218.5

a. mln km

1.586
1.656
1.727
1.798
1.869

237.2
247.8
258.4
269.0
279.7

Słońca

czasu środk.-europ.)

(na 13 h

I

Mars

__Z_i_e_m_i____o_d__S-ło_ń_c_a~l~-o-d-Z--ie_m
___
i

a. mlnkm j.

0.727
0.728
0.728
0.728
0.728

Dane dla obserwatorów

Data
1970

l

Wenus

S_ł_o_ń_c_a~l~o-d

l

Data
1970

p

o

o

o

+ 1.97
+ 1.00
-r 0.02
- 0.94
- 1.91
- 2.87
- 3.82
- 4.76

- 3.10
- 3.32
- 3.56
- 3.78
- 4.00
- 4.20
- 4.41
- 4.61

260.60
234.26
207.92
181.58
155.24
128.91
102.57
76.24

17
19
21
23
25
27
29
31

p

o

o

o

5.70
6.62
7.52
8 41
9.31
- 10.18
- 11.02
-11.86

- 4.81
- 5.00
-5.18
-5.36
- 5.53
- 5.69
5.84
6.00

49.90
2:3.57
357.23
330.90

-

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
tarczy;
B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy.

:~04.56

278.23
252.35
225.56
wierzchołka

Styczeń

Data
1970

PLANETY

1970 r.

l

lh czasu

środk.-europ.

MERKURY
hm
o

hm

l
11
21
31

Warszawa

-20.9
-18.6
-19.3
-20.7

20 05
19 49
19 03
19 09

hm

16
16
14
14

8 57
7 47
6 25
6 02

59
19
50
07

W pierwszych dniach stycznia widoczny wieczorem nad płd.-zach.
horyzontem, a pod koniec miesią
ca rankiem nad płd.-wsch. horyzontem (około + 0.4 wielk. gwiazd.).
MARS

I

l
11
21
31

l h czasu
środk.-europ.

l o l wsch. l zach.

a

I

l

-8.0
-4.7
-1.6
+L5

22 56
23 23
23 50
o 17

21 06
2112
2114
2117

10 31
10 Ol
9 32
9 05

Widoczny wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Wodnika i Ryb
jako czerwona gwiazda około +1.2

PLANETOIDY

l

Warszawa

l o l wsch. l

a

WENUS
hm
o
-23.6
7 30

hm

18 19
19 14
20 08
2100

-23.0
-21.2
-18.3

zach.
hm

14 55
15 14
15 41
16 13

7 42
7 43

7 37

Na początku miesiąca wschodzi
na krótko przed Słońcem i widoczna nisko nad płd.-wsch. horyzontem
jako
jasna
gwiazda
-3.5

wielkości.

JOWISZ

14 02
14 07
1411
14 14

-

11.1
11.5
11.9
12.1

1156
1120
lO 42
10 05

l 56
124
o 50
o 15

Widoczny po pólnocy na granicy
gwiazdozbiorów Panny i Wagi
(około -1.5 wielk. gwiazd.).

wielkości.

SATURN

I

l
21
II 10

2 03
2 04
2 08

l

+ 9.9112 04
+10.0
10 45
+10.4
9 29

URAN

l

l 50

o 33
2317

Widoczny w pierwszej polowie
nocy na granicy gwiazdozbiorów
Ryb , Barana i Wieloryba (+0.5
wielk. gwiazd.).

12 33
12 33
12 32

I 2
22
Illl

o

-18 31 1
-18 37
-18 40

l wpołudniku
PLUTON

n

14
24
3
13

+1726
+18 30
+19 45
+210ti
+22 23

s

h

8 42
7 26
6 04

12 15 13
12 15 00
12 14 Ol

PLANETOIDA 4 WESTA

958.2
9 54.4
9 47.8
939.0
9 28.9

m

h m

Pod koniec miesiąca widoczny
rankiem w gwiazdozbiorze Wagi
(8 wielk. gwiazd.).

I 4

23 38 11112
22 19
9 53
21 00
8 36

a

NEPTUN

m
15 52.4
15 54.6
15 56.0
h

l

Widoczny po pólnocy w gwiazdozbiorze Panny (około 6 wielk.
gwiazd.).

l wpołudniku

a

l

-2.8
-2.8
-2.7

242
l 59
113
025
23 31

Widoczna prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Raka.
Około
7.1 wielic gwiazd.

o

+15 37:9
+15 50.6
+16 06.6

m
5 06
3 48
2 28

h

Widoczny prawie całą noc w Warkoczu Bereniki; dostępny tylko
przez wielkie teleskopy (około 14
wielk. gwiazd.).
PLANETOIDA 6 REBE

7 31.3
7 20.9
711.2
703.3
6 58.2

+ 8 51
+10 18
+1153
+1330
+15 02

o 15
23 21
22 32
2144
21 00

Widoczna przez całą noc w gwiazdozbiorze
Bliźniąt.
Około
9.4
wielk. gwiazd. Opozycja 10 stycznia.

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

Styczeń

SŁO:ŃCE

1970 r.
1h czasu

r. czm /
I

l
11
21
31
II 10

l

o.

m

h m

- 3.3
- 7.7
-11.2
-13.4
-14.3

18 44
19 28
20 11
20 52
21 33

Poznań

Szczecin

środk. -europ.

Data

B

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Warszawa

wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ za~h. wsch./ zach.

o

-23.1
-21.9
-20.1
-17.9
-14.9

h m

8 19
814
8 04
7 50
1 a2

h

m

15 52
16 06
16 23
16 43
17 Ol

h

m

h

Ol

15 48
16 02
16 17
16 36
16 5~

8 03
758
7 50
7 36
7 19

h m

h m

7 56
7 ~2
7 44
7 32
7 16

15 56
16 07
16 24
16 40
1658

h

m

8 07
8 02
7 52
7 37
7 18

h rn

hm

hm

hm

t m

15 30
15 44
16 Ol
16 21
16 42

7 39
7 37
7 28
7 16
7 Ol

15 48
16 00
16 15
.16 31
16 48

7 45
7 42
7 33
7 20
7 03

15 33
15 46
16 02
16 20
Hi39

h

m

7 32
7 28
7 20
7 08
6 53

h m

hm

h m

15 40
15 52
15 08
16 23
16 40

7 41
7 37
7 28
7 14
6 56

15 20
15 33
15 49
16 05
16 27

KSIĘŻYC

Data
1970

1h ~zasu

hm

I l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12 36
13 22
1412
15 06
16 06
17 11
18 18
19 26
20 31
21 31

l

Księżyca

Fazy

środk.-europ.

o.

Białystok

Rzeszów

B

o

- 6.3
-12.1
-17.5
-22.3
-26.0
-28.0
-28.1
-26.1
-22.2
-16.8

Warszawa
wsch. zach.
hm

hm
o 02 11 Ol

119
2 42
4 09
5 38
6 57
759
8 40
9 07
9 26

1114
ll30
11 53
12 29
13 25
14 04
15 38
17 16
18 50

Data
1970

1h czasu
środk.-europ.

o.

hm

Ill 22 27
12 23 19
13 o 08
14 o 57
15 l 45
16 2 35
17 3 27
18 4 20
19 5 14
20 6 09

l

B

o

-10.6
- 3.9
+ 2.8
+ 9.1
+14.9
+19.9
+23.8
+26.6
+28.1
+28.3

Warszawa

Data
1970

wsch./ zach.
hm

o.

h m

hm

9 43 20 56
9 55 22 21
lO 06 23 43
10 18 lO 32 l 05
10 49 2 26
11 13 3 44
1145 4 58
12 30 6 Ol
13 28 6 51

1h czasu
środk.-europ.

I 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

7 02
7 54
8 43
9 30
lO 14
10 58
1140
12 23
13 08
13 55
14 46

l

B

warszawa
wsch. l zach.
hm

hm

+27.1 14 36
+24.7 15 49
·t 21.2 17 03
+ 16.9 18 16
+12.0 19 28
+ 6.6 2040
+ (1.9 21 52
- 4.6 23 06
-10.6 -16.1 o 25
-20.9 l 48

7 28
7 53
8 12
8 26
8 37
8 47
8 56
9 06
9 17
9 30
9 50

o

d

Nów
Pierwsza kwadra
Pełnia

Ostatnia kwadra
Nów

I
I
I

h

22
14
14
16
8

l

Srednlca
tarczy

od Ziemi
d

7
14
22
30
6

II

Odległość
Księżyca

Naj mn.
Naj w.

I

h

I 8 11
I 22 21

33'4
29.4
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W sprawie "Precessarium" L. Webera
Przy opracowywaniu okładki tytułowej "Precessarium" (dodatek do numeru 7/8 "Uranii" z r. 1969) powstal błąd, polegający na tym, ~e rysunek
w nieco większej skali niż w projekcie.
W związl{U z tym zarówno owal horyzontu jest za du~y. jak i oldcnko, w którym powinny ukazywać się napisy zamieszczone na ruchomej części mapy,
wypadło za wysoko. Wobec tego przy wyeianniu owalu należy linię horyzontu
zmniejszyć o trzy milimetry wokoło i wyciąć ten owal tak, aby biegun równikowy na okładce zrównał się z biegunem na błonic przezroczystej, zaś w okienku górnym obniżyć odpowiednio strzałki wskazujące na tarczach epoki i daty.
W razie trudności przy montowaniu mapek prosimy zwrócić się do Autora
" Precessarium", p. Prof. Leonarda Webera (Wrocław, ul. S!ewlnsklego 30, gdzie
wypadł

można

również

nabyć

błonę

przezroczystą.

Redakcja "Uranii" przeprasza Autora i Czytelników za powstale usterki techniczne.

Komunikat dla obserwatorów
Według informacji otrzymanej za pośrednictwem dra Jana Pokrzywnickiego - przewodniczącego sekcji Meteorytyki PTMA - z Obserwatorium Astronomicznego w Ondrejowie (CSRS) nadesłano wiadomość,
że 16 w.rześnia 1969 roku o godz. 8-mej w okolicy Polic upadł kamienny
meteoryt wagi 840 gramów. Dla dalszych badań bardzo potrzebne są
wizualne obserwacje meteoru. Więcej i większe meteoryty mogą być
znalezione w Polsce na południc od Kłodzka w województwie wrocła-w
skim. Terenem szczególnego zainteresowania dla poszukiwania spadku
meteorytów są m . in. okolice: Radkowa, Folanicy Zdroju i Bystrzycy
Kłodzkiej w woj. wrocławskim . Wszelkie infor macje w
powyższej
sprawie prosimy uprzejmie przekazywać na adres Dr J:ma P ok r z y wn i ck i e g o, Sekcja Meteorytyki Oddziału Warszawskiego PTMA, Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, lub do Redakcji "Uranii".
Przewodu. Rady Redakcyjnej s. Plotrowskl, red. nacz. L. Zajdler, sekr. K. Ziolkowski, red. techn. B. Korczyński. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4
Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, ;Garząd 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 t·amach składki 60 zł, l egz. - 6 zł.
Indeks 38151
Druk: Krakowska Drukarnia
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OPIS MAPY
„Precessarium" służy do oglądania nieba gwiaździstego, widocznego nad Polską i innymi krajami położonymi na tej samej
szerokości geograficznej. Mapa składa się z trzech tarcz obrotowych.
Tarcza tylna (niebieska) zaopatrz.ona jest w podziałkę, wyrażającą miejscowy czas słoneczny . Cyfry arabskie od O do 23 (bia. łe na niebieskim tle) wyrażają godziny, dalszy podział kreskami
w odstępach co 10 minut. Do tej tarczy przymocowana jest
z wierzchu błona przezroczysta, na której znajduje się biała
linia z podziałką na stopnie od O do 90 i od O do -40; w środ
ku błony jest uwidoczniona druga linia prostopadła do linii
z podZJi.ałką, a punkt przecięcia się ich wyznacza na małym kole
precesyjnym (na tarczy z gwiazdami) położenie bieguna niebieskiego w danej epoce. Natomiast przecięcie się linii białej (na
błonie z podziałką) z ekliptyką (biała linia na niebieskiej tarczy
z wyobrażeniami gwiazd) określa położen ie Słońca dla danej daty.
Na błonie jest również biało uwidoczniony jako koło, równik
niebieski (kreskowany), ·przechodzący przez punkty zerowe po-
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PRECESSARIUH

MAPA OBROTOWA NIEBA WIDZIALNEGO z so• SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ
WRAZ Z RUCłEM PRECESYJNYM BIEGUNA NIEBIESKIEGO
I RUCHEM ROCZNYM St OŃCA PO EKLIPTYCE
zaopiniowała
i do ulytku zaleciła Komisja Nauko w•
Mapf
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
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Tarcza biała z uwd.docznionymi na niej godzinami czasu gwiazdowego, oznaczonymi cyframi rzymskimi od I do XXIV; pod
nimi są zaznaczone daty dni i miesięcy. Taircza obraca się na ośce
przytwierdzonej do tylnej okładki.
Tarcza z gwiazdami obraca się na ośce przytwierdzonej do tarczy bialej w biegunie ekliptyki; na tej tarczy są uwidocznione
białe gwiazdy na niebieskim tle, połączone białymi liniami w celu
odtworzenia kształtu poszczególnych gwiazdozbiorów. Ich nazwy
łacińskie są za2.Ilaczone w skrócie trzema literami (np. UMa =
= Ursa Maior Wielka Niedżwiedzica). Białe cyfry arabskie
na brzegu tej tarczy oznaczają epoki wyrażone w tysiącleciach,
a to od O do 12 naszej ery oraz od O do -12 przed naszą erą.
Poza tym na tej tarczy znajdują się dwa koła: większe - to
ekliptyka, mniejsze - to droga wędrówki bieguna niebieskiego;
oba koła zaznaczone są biało. Na mapie uwidoczniono gwiazdy
do czwartej wielkości, a wyjątkowo tylko do piątej w niektórych gwiazdozbiorach, a to w tym celu, aby mapa nie straciła
na przejrzystości. Droga Mleczna je:st również zaznac2i0na na
biało. Nazwy ważniejszych gwiazd oznaczono małymi literami
alfabetu greckiego (np. u UMi = Gwiazda Polarna).
Nieruchoma okła.dka przednia posiada wycięty horyzont
w kształcie elipsy, a brzeg jej wyobraża zasięg obserwacji, w którego środku znajduje się zenit.
U góry, w podłużnym okienlm, ukazują się w czasie obra.c ania
tarczami godziny czasu miejscowego słonecznego i gwiazdowego,
daty dni i miesięcy oraz epoki.

Nastawianie mapy na żądaną epokę. Celem nastawienia mapy
na żądaną epokę należy naciskając palcem prawej ręki o wystający brzeg tylnej tarczy (niebieskiej) obracać nią póty, aż
w okienku ukaże się czerwona strzałka. Następnie, naciskając
palcem o wystający brzeg tarczy z gwiazdami, obracać nią póty,
aż w okienku ukaże się cyfra arabska (biała) oznaczająca daną
epokę; jako epokę obecną można uważać oznacwną cyfrą 2. Jeśli nastawi się mapę np. na epokę -5, tj. na 5000 lat p.n.e„
wówczas - przy odtwarzaniu ruchu dziennego (posu.waijąc tarczą
od prawej ręki ku górze) - ukaże się na dole mapy, tuż prz.y
horyzoncie, gwiazdozbiór Krzyża, u nas obecnie niewidzialny.
Natomiast nastawiając mapę na epokę -10, tj. na 10000 lat p.n.e.,
zaobserwujemy, że zniknie pod horywntem gwiazdozbór Oriona.
Nastawianie mapy na czas słoneczny. Celem nastawienia mapy
na daną ~atę i godzinę czasu słonecznego należy najpierw obracać tarczą tylną (niebieską) dopóty, aż w okienku ukaże się
strzałka na taśmie przezroczystej. Następnie obracać tarczą białą
(przytrzymując tarczę tylną), aż w okienku ukaże się dana data
(np. 21.III = 21 marca). Nie zmieniając położenia trzech tarcz
względem siebie obracamy je, odtwarzając tym sposobem ruch
dzienny sfery niebieskiej. Odpowiednie godzdny czasu słoneczne
go ukazują się w okienku jako cyfry arabskie białe. Przy tym
obrocie obserwujemy wschody i zachody gwłazd i Słońca w odpowiedniej porze roku. Uwaga: Czas miejscowy słoneczny różni
się od czasu środkowo-eur~ejskiego, dlatego należy dodać poprawkę dla każdej miejscowości, zależną od długości geograficznej, pamiętając, że jeden stopień długości geograficznej odpowiada 4 minutom czasu (Warszawa 24 m, Poznań i Wrocław
8 m, Kraków 20 m, Opole 12 m, Zgorzelec O m, Lublin 30 m, Białystok 33 m, Katowice 16 m).
Wędrówka punktów równonocy. Najpierw należy obracać tarczą tylną (niebieską) aż uka:że się z lewej lub z prawej strony
okładki brzeg tarczy z gwiazdami. Teraz, rpo nastawieniu mapy na
obecną epokę i godzinę O czasu słonecznego, posUJWamy tą tairczą
z prawej strony ku górze i obserwujemy wędrówkę punktu prziecięcia się ekLiptyki (białej) z równikiem, co jest związane z precesją osi ziemskiej; oś ta, przedłużona w nieskończoność, zatacza na tle nieba koło i jest skierowana w każdej epoce w coraz
to inne miejsce, tak że biegun niebieski stale zmienia swe poło
żenie, wędrując dokoła w ciągu 25800 lat. Powoduje to cofanie
się punktów równonocnych. Tym sposobem biegun przesuwa się
na tle gwiazd po kole precesyjnym.
Odczytywanie współrzędnych równikowYCh. Celem odczytania
współrzędnych danego obiektu niebieskiego należy obracać tarczą
tylną, do której jest przytwierdzony rpasek przezroczystej błony,
póty aż linia z podziałką na niej ustawi się pionowo. Następnie
obracać tarczę z gwiazdami, aż dany obiekt niebieski znajdzie
się na tejże linii. Z podziałki na niej odczytujemy rektascenzję
(a), zaś z góry nad okienkiem - deklinację (a). Np. dla Regulusa
u = 10h06m, zaś a= 12°. Znak „+ o:miacza na północ zaś -"
na południe od równika.
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