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Składowa pyłowa materii międzygwiazdowej

(Interpretacja podstawowych danych obserwacyjnych)

STEFAN PIOTROWSKI 

( Referat wygłoszony na Konferencji na Kalatówkach; czerwiec 1955 r.)

Materia międzygwiazdowa świeci i pochłania światło, poza tym  w y
wiera pewne działanie grawitacyjne. Zespól nagromadzonych obficie, 
szczególnie w ostatnich latach, danych obserwacyjnych, dotyczących tych 
przejawów istnienia ośrodka międzygwiazdowego w Drodze Mlecznej, 
stanowi podstawę do snucia wniosków o jego ilości, rozmieszczeniu i sta
nie fizycznym. Niniejszy referat omawia zjawiska związane z rozprasza
niem i pochłanianiem światła w składowej pyłowej materii międzygwiaz
dowej .

Istnieje pewna analogia między astronomem, badającym materię 
międzygwiazdową, a geofizykiem, stosującym teorię rozpraszania światła 
do atmosfery ziemskiej. Zasadniczy handicap astrofizyka polega na nie
możności wzięcia próbki materii międzygwiazdowej do probówki i pod
dania jej badaniom laboratoryjnym, gdy dla geofizyka wystarczy jedna 
ulewa, aby go dowodnie przekonać, że chmury składają się z kropelek 
wody. Ale gdyby geofizyk był oddzielony kopułą szklaną od bezpośrednich 
możliwości zetknięcia się z amtosferą — taką kryształową kopułą są dla 
astronoma miliony i miliardy kilometrów przestrzeni międzygwiezdnej — 
potrafiłby mimo to w ogólnym zarysie dość dobrze zdać sobie sprawę ze 
składu atmosfery ziemskiej. A więc na podstawie obserwacji nad ŚA\riece- 

niem rozproszonym powietrza i oblokoAv, niebieskiej barwy pogodnego 
sklepienia nieba i białej — chmur w ysnułby wniosek o różnicy rozmiarów 
cząstek rozpraszających w obu wypadkach. Zauważyłby neutralność 
pochłaniania (w dziedzinie widzialnej) światła słonecznego w chmurze 
i czerwienienie Słońca o zachodzie, gdy jego promienie przenikają przez 
grubą warstwę powietrza; fakty te łącznie z informacjami, jakie w y
ciągnąłby z rozmaitego w obu przypadkach (chmur i powietrza) kształtu  
indykatrycy rozpraszania i z wysokiego albedo chmur, doprowadziłyby 
go niechybnie do słusznych wniosków, że powietrze jest gazem, a chmury 
składają się ze stosunkowo dużych cząstek o bardzo małym pochła-

4*
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nianiu — a więc może z kryształków lodu lub kropel wody. K to  wie, 
czy byłoby warto snuć tę analogię, gdyby nie to, że według nowszych 
poglądów chmury pyłu międzygwiazdowego, być może, nie tak daleko 
znów odbiegają swoim składem od chmur górnych warstw atmosfery 
ziemskiej i składają się z kawałeczków lodu z wmarzniętymi w nie cząst
kami metanu, amoniaku i metali.

Zacznijmy szczegółowszy przegląd zagadnień związanych z rozprasza
niem i pochłanianiem światła przez materię pyłową od zjawisk świecenia 
te j materii. W  wielu — kilkuset — miejscach Drogi Mlecznej obserwujemy 
jasne mgławice rozproszone, z których znaczna część daje w spektro
skopie widmo ciągłe, odpowiadające swym składem widmu jednej z są
siednich gwiazd. Nie ulega wątpliwości, że jest to ta  sama materia, która 
w wypadkach, gdy nie oświetla je j jakaś superjasna gwiazda, daje nam 
znać o sobie wygaszając światło gwiazd za nią położonych. Zresztą nie
jednokrotnie obserwujemy bezpośrednie przejście od ciemnych mas do 
świecących, ja k  to np. widać na znanych zapewne wielu czytelnikom 
zdjęciach mgławicy Koński Łeb. Znany jest związek, jak i stwierdził 
H u b b l e ,  pomiędzy jasnością gwiazdy oświetlającej mgławicę a  n a j
większym promieniem (odległością od gwiazdy ośw ietlającej) a  mgławicy, 
wyrażonym w mierze kątow ej. Związek ten ma kształt

w , +  5 log a =  11,02, (1)

przy czym jest wyrażone w wielkościach gwiazdowych, a  zaś — w mi
nutach łuku. W arto się zająć nieco bliżej [1] wartością stałej figurującej 
po prawej stronie związku.

Niech konfiguracja gwiazdy 8  i mgławicy N  w stosunku do kierunku 
ku obserwatorowi (Ziemi) będzie taka jak  na rys. 1; oświetlenie O na

jednostkę powierzchni w miejscu, gdzie znajduje 
się element mglaAvicy o grubości optycznej w kie
runku promienia widzenia dr  wyraża się (z pomi
nięciem absorpcji światła gwiazdy w mgławicy) 
wzorem

gdzie D  oznacza średnicę gwiazdy, r jes t odle
głością gwiazda — rozważany element, a c jes t 
współczynnikiem proporcjonalności zależnym od 
przedziału widmowego i tem peratury gwiazdy. 

Z padającego światła zostanie rozproszone na grubości dr w jednostce
y

kąta  bryłowego część —  dr, gdzie y oznacza albedo mgławicy. Roz-

r-r,

G

ku obserwatorom

Rys. 1. Rozproszone od
bicie światła od mgławicy 

pyłowej
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ważany element stanowi w obserwowanej jasności powierzchniowej mgła
wicy /„ przyczynek

<II„=() e~xdx.4tc

Całkowita zatem jasność powierzchniowa mgławicy (na odległości r od 
gwiazdy) wyniesie w przybliżeniu

Tl

'«- ■ *=£  u-*--), (->>
0

gdzie r, oznacza całkowitą grubość optyczną mgławicy w kierunku wi
dzenia w rozważanym miejscu. Maksymalna wartość I„ jest zatem yOj4tc; 
można łatwo pokazać, że przy innych konfiguracjach ta maksymalna 
jasność wypada mniejsza. W pomiarach Hubble’a minimalna jasność 
dostrzegalna wynosiła .1 gwiazda 23™2 na 1" kwadratową. Niech mn ozna
cza Ayyrażoną w wielkościach gwiazdowych ową minimalną jasność mgła
wicy na obszarze jednostki kąta bryłowego; różnica mn—m„ będzie równa

logarytmowi stosunku oświetlenia dawanego przez mgławicę {— ■ x l j  do

/ D 2oświetlenia dawanego przez gwiazdę I c j- , gdzie R  jest odległością
\ D2gwiazda-Ziemial pomnożonemu przez —2,5, czyli przy 0 = c —-

r » n — —2,5 log Y D*\ I 1)2 
4n 'C r2) / (C R 2

=  -2 ,5  log L  * L
4 Ti r2

ale r/R równa się a wyrażonemu w radianach — oznaczmy je a, i będzie

mn -  m, =  — log ~  -f 5 log ar.

Przechodząc do największej rozciągłości mgławicy wyrażonej w minutach 
luku a i obliczając mn dostajemy łatwo

+  'r> log a =  |  log y +  11,60 (3)

Porównując prawe strony zależności obserwacyjnej (1) i teoretycznej (3) 
wnosimy, że y nie może być małe — powiedzmy, biorąc pod uwagę przy
bliżony charakter rozumowania, nie może być wiele mniejsze od l/2, 

a przeto — jak widać — albedo materii międzygwiazdowej musi być dość 
znaczne.

Materia międzygwiazdowa świeci nie tylko wtedy, gdy w jakimś 
miejscu jest oświetlona światłem jasnej gwiazdy; świeci też cała jej warstwa 
skoncentrowana silnie w pobliżu płaszczyzny Drogi Mlecznej, pod wpły-
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wem łącznego promieniowania wszystkich gwiazd. Nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę, że abstrahując od świecenia zorzowego i światła zodia
kalnego mniej więcej 1/3 światła pogodnego nieba nocnego — to światło 
chmur międzygwiazdowych. Składowa gwiazdowa świecenia nieba wy
nosi średnio około 60 gwiazd 10 wielkości gw. na jeden stopień kwadra
towy; jasność „ciemnych44 m iejsc w pobliżu Drogi Mlecznej pochodzenia 
międzygwiazdowego dosięga 100 tych samych jednostek. Uprzedzając 
nieco tok wykładu, powiedzmy od razu, że z pomiarów tego świecenia 
ciągłego Drogi Mlecznej Avynika, iż światło gwiazd jest pochłaniane tylko 
w nieznacznym stopniu; większa część światła gwiazd zakrytych przed 
naszym wzrokiem przez j>ył międzygwiazdowy jest przezeń oddawana 
z powrotem w postaci rozproszonej poświaty. Co więcej, okazuje się, 
że światło to je s t rozproszone przeważnie „w przód“. Są to bardzo cenne 
inform acje i warto bliżej poznać, jakie dane obserwacyjne i ja k  ich in ter
pretacja prowadzą do tych wniosków.

Pom iary świecenia rozproszonego Drogi Mlecznej były dokonywane 
przez wielu autorów, a najdokładniejsze bodaj przeprowadzili H e n y e y  
i G r e e n s te in  [2] na drodze fotograficznej, przy użyciu 40-calowego 
refraktora Terkes. Pom iary te  dały silny wzrost jasności świecenia cią
głego ku równikowi galaktycznemu i jego zanikanie praktycznie już na 
szerokości ± 2 0 ° .  W ramach najbardziej uproszczonego modelu możemy 
sobie wyobrazić Galaktykę jako równolegle uwarstwiony płaski słój, 
bardzo rozciągły w płaszczyźnie równikowej, scharakteryzowany przez 
współczynnik ekstynkcji na jednostkę długości k i grubość równoważną 
± h - ,  w m aterii rozpraszającej pogrążone są gwiazdy; uciąglając zagad
nienie wprowadzamy dodatkową charakterystykę s oznaczającą emisję 
gwiazd na jednostkę objętości; oznaczając przez a stosunek e/k  zakła
damy, że a  jest stałe; jest to oczywiście skrajne uproszczenie, bo wiemy, 
że zarówno w rozmieszczeniu gwiazd, ja k  i materii międzygwiazdowej 
istnieją ogromne fluktuacje. Przy tych upraszczających założeniach do
stajem y dla /  --  natężenia łącznego światła gwiazd i rozproszonego, i /„ — 
światła gwiazd, standardowe formy równania transferu, przy czym w rów
naniu na /  figuruje funkcja fazowa, którą można z grubsza scharakte
ryzować za pomocą dwóch stałych: albedo y  i stopnia wydłużenia g 
(g — 0 odpowiada rozpraszaniu symetrycznemu, g — 1 — rozpraszaniu m a
ksymalnie skupionemu „w przód“). P om ija jąc szczegóły rachunku po
wiedzmy, że dla I 0 w miejscu r = 0  (r oznacza głębokość optyczną; k-Ti — t j)  
i w szerokości galaktycznej b dostajemy

Z0 (0) == «(1  — e~T1 cosec b)
*

u i r, dobieramy tak, by otrzymać najlepszą zgodę z wynikami zliczeń 
gwiazd różnej jasności, i warto zaznaczyć, iż — obliczywszy ze znanej
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funkcji świecenia s — z a i e możemy otrzymać k zgodne z wynikami 
otrzym anymi w innej drodze, rzędu — powiedzmy — jednej wielkości gw. 
na kiloparsek. Otóż bez wdawania się w analizę ostatecznych dość skom
plikowanych formuł, jasne jest, że stosunek natężenia światła rozproszo
nego I j (równego I —I 0) do I 0, przy danych r1 i a, zależy od y, a stopień 
koncentracji I lf k tóry z obserwacji wypada Ayiększy od stopnia koncen
tracji I 0, zależy — poza y — od g. Widać to, jeśli zwrócić uwagę, że 
cząstka materii międzygwiazdowej oświetlona jest głównie z kierunku 
największej rozciągłości Drogi Mlecznej, i przewagę wzrostu (przy zbli
żaniu się do równika galaktycznego) jasności I L nad J 0 dostajemy przy 
wydłużonym wprzód kształcie diagramu rozpraszania. Wniosek ogólny 
jest, że (j jest bliskie jedności, a y zapewne większe od 0,6, a z pewno
ścią od 0,3.

Barwy tego światła nie wyznaczono, ale mierzono kilkakrotnie barwę 
jasnych mgławic rozproszonych, a raczej różnicę barw gwiazdy oświetla
jącej i mgławicy. Wracając do analogii z początku referatu, przypo
mnijmy znany wszystkim fakt, że niebo jest niebieskie — o wiele bardziej 
niebieskie niż bezpośrednie światło słoneczne. Światło mgławic jest tylko 
nieznacznie bardziej niebieskie od światła oświecającej mgławicę gwiazdy, 
czasami zaś, w niektórych miejscach mgławicy, nawet czerwieńszej nie 
ma mowy o prawie A-4 charakterystycznym dla molekularnego rozpra
szania w atmosferze ziemskiej. Istnieje zresztą specjalny powód spra
wiający, że nawet gdyby współczynnik rozproszenia a był proporcjo
nalny do ż"4, efektu wyraźnego nie zobaczymy. Mieliśmy (2)

gdy r1 jest małe, I„ jest proporcjonalne do ytj a  zatem do a, ale dobra 
widoczność mgławicy wymaga sporego rlf a wtedy I„ jest proporcjonalne 
do y, które np. dla dielektryków jest równe 1.

Zatrzym ajm y się na chwilę nad możliwością poczerwienienia światła 
gwiazdy, gdy odbija się ono od mgławicy rozpraszającej selektywnie — 
mianowicie silniej promieniowanie krótkofalowe [3], Niech konfiguracja 
gwiazdy 8  i mgławicy N  w stosunku do kierunku ku obserwatorowi 
będzie jak na rys. 2. Światło dochodzące do punktów 1), 2), 3) znajdu
jących się na jednakiej głębokości w mgławicy, ale w różnej odległości 
od gwiazdy oświetlającej, będzie Wykazywało różny stopień zabarwienia, 
na k tóry składa się: poczerwienienie światła na drodze w mgławicy i „po- 
niebieszczenie“ na skutek selektywnego rozpraszania (odbicia). I  tak  
w sytuacji 1) będziemy mieli nieznaczne poczerwienienie na drodze świa
tła  w mgławicy i — powiedzmy — poniebieszczenie przeważa; w sy tu
acji 2) długość drogi światła w mgławicy spowoduje znaczniejsze poczer-
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wienienie; w sytuacji 3) droga w mgła
wicy jest tak długa i zatem eks
tynkcja tak znaczna, że praktycznie 
dochodzić do nas będzie tylko świa
tło odbite od płyciej położonych pun
któw i znowu musi brać górę efekt 
niebieszczenia. Oczywiście, możliwe 
są różne usytuowania gwiazdy w sto
sunku do mgławicy i obserwatora, 
istnieje wiele niewiadomych para

metrów w proDienue, iaK ze me wydaje się, aby na tej drodze można 
było uzyskać wiele informacji.

Niewątpliwie a v  najbardziej bezpośredni i w najwyraźniejszy sposób 
przejawia się istnienie „ciemnego44 ośrodka międzygwiazdowego w proce
sach absorpcji, a ściślej mówiąc — ekstynkcji, i z danych o ekstynkcji 
i jej selektywności możemy wyciągnąć najwięcej informacji o fizyce czą
stek pyłów międzygwiazdowych. Jeślibyśmy znowu zwrócili się do ana
logii z atmosferą ziemską, powiedzielibyśmy, że astronomiczną metodą 
najwięcej można się dowiedzieć o składzie atmosfery nie z obserwacji, 
jak powietrze i chmury świecą, lecz — jak przepuszczają światło słoneczne 
różnych barw. Jeśli niniejszy referat pozwoliłem sobie zacząć mimo to 
właśnie od pierwszego procesu, to zrobiłem tak zarówno ze względu na 
może mniej konwencjonalny charakter takiego podejścia, jak i dlatego, 
że pełna charakterystyka cząstki z punktu widzenia jej działania na 
przepływającą falę światła obejmuje nie tylko znajomość wpływu jej 
przekroju czynnego na ekstynkcje, który nam dają obserwacje nad ekra
nowaniem Światła przez cząstkę — ale także znajomość albedo i kształtu 
diagramu rozpraszania, co z kolei mogą nam dać tylko obserwacje światła 
rozproszonego.

Z padającego strumienia światła cząstka usuwa część promieni roz
praszając je lub (jeśli to będzie metal) także pochłaniając. Zajmiemy się 
p rz e z  chwilę przeglądem wiadomości, jakich o skuteczności wygaszania 
światła przez cząstki różnego rodzaju dostarczyły nam prace wielu fizy
ków i astronomów [4]. Oznaczmy przez x: 2nr/k, przez E  współczynnik, 
przez jaki trzeba pomnożyć geometryczny przekrój cząstki (kuleczki) 
nr2, by otrzymać część płaskiej fali padającej na nią, usuniętą z pier
wotnego kierunku biegu; przez 8  i A oznaczmy odpowiednie wielkości 
dla rozpraszania i absorpcji sensu strictiori4, będzie A = E —S) przy dielek
trykach A  =  0. Niech m  oznacza współczynnik załamania. W odniesieniu 
do dielektryków z m<  2 E = 0 ,  przy )r l =  0 i rośnie przy małych x jak A'4, 
a następnie mniej stromo aż do osiągnięcia maksimum. Na przykład w od
niesieniu do wody (m =  1,33) E maks=3,9  przy *= 6 ,1 . Jak widzimy, ma-

1 2  3 N/I
G ^

ku obsernatoroni

Rys. 2. Rozproszone odbicie światła 
gwiazdy od mgławicy dla wypadku gwiaz

dy leżącej „przed" mgławicą
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ksimum to jest osiągnięte prawie dokładnie przy długości fali równej 
promieniowi cząstki. Przy jeszcze krótszych falach, czy większych pi’0- 
mieniach E wykazuje szereg fluktuacji i w końcu zmierza asymptoty
cznie do 2 przy długości fal znacznie krótszych od promienia. Przy tych 
falach ekstynkcja jest neutralna. Przebieg zależności Ti od x (m — 1) przed
stawia graficznie (dla dielektryków z m = l ,  i m =1,33) rys. 3. Zwróćmy

Rys. 3. Zależność współczynnika E  charakteryzującego wydajność 
ekranowania od x(m—1) (wg v. d. Hulsta)

uwagę, że lip. na odcinku 2—4 mamy niebieszczenie przez absorpcję -  
tego rodzaju ekstynkcja może np. wywołać zjawisko „niebieskiego44 Księ
życa czy Słońca. Paradoksalnie wygląda wniosek, że asymptotyczna war
tość E  jest 2, a nie 1; można to łatwo wytłumaczyć przez skombino- 
wany wpływ optyki geometrycznej i dyfrakcji. Przy innych wartościach 
m <  2 krzywe przebiegają bardzo podobnie. W ogóle dla każdej nie po
chłaniającej cząstki, mającej m pomiędzy 1 i 2, maksimum E  jest osiąg
nięte przy .*=2,0 (m -1) ;  maksimum jest wyższe przy większych war- 
tościach m i dąży do E=3,173 przy m dążących do 1. Jeżeli w cząstce 
zachodzi nieznaczna absorpcja (m zespolone), maksimum ma tę samą 
pozycję, ale jest niższe.

W wypadku metali maksimum E  osiągane jest około x pomiędzy 1 i 2, 
a fluktuacje po maksimum są mniej zaznaczone; przy małych x, E rośnie 
jak A-1. S  w wypadku metali (przy dielektrykach S — E) rośnie jak w wy
padku dielektryków, z A~4 przy małych x, co powoduje, że przy x  male
jących, y  szybko maleje; np. w wypadku żelaza przy #= 0 ,9 , y =  0,25; 
przy *= 0 ,3 , y — 0,02. Jeśliby więc ekstynkcję międzygwiazdową, która 
w dziedzinie wizualnej zachodzi w przybliżeniu według prawa A-1,, przy
pisywać cząstkom metalicznym, to w grę wchodziłyby tylko małe x  (bo 
przy x  między 1 i 2 mamy już płaskie maksimum), a zatem mielibyśmy
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i małe y. Przebieg zależności K  od x (w świetle fali 0,420 ju) w wypadku 
żelaza przedstawia rys. 4.

Dla rozpraszania molekularnego mamy znany wzór Eayleiglia

8 tt3 ( » 2 - l ) 2

° ~ 3 N  A4 ’
gdzie n =  współczynnik załamania gazu, N - ilość drobin /cm3, a =  współ
czynnik rozpraszania na 1 cm3; dla swobodnych elektronów jest

fr=0 ,66-10-24JVP,

gdzie Ne =  ilość elektronów/cm3. Spróbujmy zorientować się z grubsza [5], 
jakie cząsteczki mogą być powodem pochłaniania międzygwiazdowego, 
przy czym oprzemy się na razie tylko na dwóch faktach: że orientacyjna 
wielkość ekstynkcji w płaszczyźnie Drogi Mlecznej jest l m/kps i że gęstość ma

terii pochłaniającej nie powinna prze
wyższać orientacyjnie, 10~24 g/cm3, 
ponieważ z rozważań dynamicznych 
wynika, iż gęstość całej materii roz
proszonej jest rzędu 3 • 10~24 g/cm3, 
z czego przeważającą część stanowi 
wodór. Ponieważ 1 kps =  3 • 1021 cm, 
absorpcji l m/kps odpowiada współ
czynnik ekstynkcji /c~10 -21 cm-1. Py
tanie nasze zatem brzmi: jaki ma
teriał może dać absorpcję 10-21/cm, 
to znaczy względne osłabienie na 
1 centymetrze 10-21, nie przewyższa
jąc gęstości 10~24 g/cm3?

Rys. 4. Przebieg zależności współczyn- W wypadku gazu
ników A,  S,  od x dla żelaza (wg v. d.

Hulsta) ni— 1 _N 0
n2 — i  N  ’

gdzie wskaźnik „o“ oznacza warunki normalne; stąd i z wzoru Bayleigha 
na a dostajemy

3 a^N l
o  3 ,  2 ,  \2 ’
8n  ( t i0— 1)

podstawiając cr~10~21, A ~5 10-*, n0 (powietrze) == 1,000293 — wszystko 
w cgs, dostajemy jV = l ,6  105/cm3; masa atomu wodoru =  1,67-10~24 
i stąd gęstość <7~10-19, a Avięc o 5 rzędów za dużo.

W wypadku elektronów z wzoru na Thompsonowskie rozpraszanie 
(7=0,60 -10-24 Ne dostajemy jNr(,~ l ,5  •103/cm3. Gdyby gaz składał się
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z najlżejszego pierwiastka, wodoru zupełnie /jonizowanego, otrzym ali
byśmy gęstość 2 • 10~21 — o 3 rzędy za wielką.

Weźmy pod uwagę z kolei cząstki o efektywnym przekroju na po
chłanianie E n r 2) ponieważ na jednym centymetrze ma ulec pochłonięciu 
część 10~21, cząstki pyłu muszą występować w ilości takiej, że N E n r 2 
je s t taką właśnie częścią jednego centym etra kwadratowego, a więc 
N E tzt2 — 10~21 cm2; biorąc E  tylko =  2, dostajem y •

10-21 4 10~21 2
^ = 2 ^  1 d =  3 ^ ' 2 ^ = 3 ^ 1()- 21’

gdzie przez o oznaczyliśmy gęstość materiału, z którego są zbudowane 
cząstki. W idać, że przy r  <  10 3 nawet przy dużym stosunkowo o nie 
przekroczymy limitu gęstości. W arto zaznaczyć, że cząstki z promieniami 
rzędu 10~3 cm i większe odpadają ze względu na pierścienie dyfrakcyjne, 
które przy jaśniejszych gwiazdach musiałyby być widoczne.

Bliższych inform acji o rozmiarach i rodzaju cząstek dostarcza nam 
analiza przebiegu zależności ekstynkcji międzygwiazdowej od barwy świa
tła. Obłoki pyłów międzygwiazdowycli pochłaniają światło w sposób se
lektywny. Zanim istnienie absorpcji międzygwiazdowej stało się dla astro
nomów oczywiste, zauważyli już oni, że niektóre gwiazdy wczesnych 
typów widmowych — B  — m ają rozkład energii w widmie ciągłym inny 
niż pozostałe gwiazdy tego typu. Mianowicie prawie dokładnie taki, jak i 
by odpowiadał temperaturze efektywnej znacznie niższej od tem peratury 
przypisywanej gwiazdom B , które nie wykazują poczerwienienia. Można 
łatwo wykazać, że gdyby absorpcja zmieniała się proporcjonalnie do A-1, 
takiego efektu przesunięcia rozkładu energii w widmie ciągłym ku typom  
późniejszym należy oczekiwać ze znacznym przybliżeniem. Ponieważ — 
ja k  o tym  niebawem będzie mowa — absorpcja na znacznej części wi
dzialnego widma zmienia się właśnie w ten sposób, nie można było roz
strzygnąć, czy to poczerwienienie jest pochodzenia międzygwiazdowego, 
czy gwiazdowego. Dopiero późniejsze dokładne badania, przede wszyst
kim S t e b b i n s a  i W h i t f o r d a  [6] za pomocą fotocelek, obejm ujące dia- 
pazon A-1 od 0,48 (21000 A) do 3,1 /u-1 (3200 A), wykazały, że za
leżność absorpcji od A-1 jest nieliniowa i dziś już nie może być w ątpli
wości co do międzygwiazdowego pochodzenia poczerwienienia.

Dla wyznaczenia selektywności absorpcji największe znaczenie m ają 
pomiary spektrofotometryczne lub fotometryczne w różnych częściach 
widma różnic jasności par gwiazd o tym  samym typie widmowym, a róż
nym poczerwienieniu. Badania te są doniosłe także i dlatego, że mogą 
służyć za podstawę — i to jedną z najpewniejszych — do wyznaczenia 
stosunku absorpcji do przewyżki barwy, i w ten sposób umożliwiają 
wyznaczenie absorpcji dla poszczególnych gwiazd poprzez ich stosunkowo
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łatwo mierzalną przewyżkę barwy. Kłaczkowaty charakter materii między- 

gwiazdowej sprawia, że wszelkie posługiwanie się średnią absorpcją musi 

prowadzić do poważnych błędów w ocenianiu odległości, i stąd ważność 

przewyżki barwy i jej stosunku do absorpcji.

Nas w tej chwili interesują raczej fizyczne konsekwencje kształtu 

zależności absorpcji od A. Jest

nix =  Mx + 5 log r — 5 + E>. c,

gdzie nii i oznaczają monochromatyczne jasności, widomą i absolutną, 

r — odległość w parsekach., Ii;. — przekrój czynny na ekstynkcję przy 

fali A, c powstaje z przecalkowania powierzchni geometrycznych prze

krojów cząstek w całym słupie od obserwatora do gwiazdy. Zauważmy, 

że nie uwzględniając kierunku ku gwieździe zakładamy, iż skład materii 

pyłowej, warunkujący E, jest we wszystkich kierunkach nieba taki sam; 

obecny stan badań dopuszcza takie założenie — z małymi wyjątkami 

(gwiazdy trapez u Oriona). D la różnicy jasności: gwiazda poczerwieniona 

minus gwiazda mniej poczerwieniona mamy

A I I I=  A iii o + Ex C ,

gdzie Am0 oznacza różnicę między dAvoma pierwszymi wyrazami w po

przednim wzorze; wskaźnik A, ze względu na jednaki (z założenia) typ 

widmowy i małość AM,., opuszczamy. Am0 równa się Amx jakie by było 

gdyby nie było absorpcji; ponieważ Avszystkie mechanizmy pochłaniania 

prowadzą do znikania absorpcji przy ź .1 =  0, przeto możemy powiedzieć, 

że Am0 jest równe Ani; ekstrapoloAvanemu do A-1 =  0.

Odkładając na chwilę dyskusję nad znalezioną z obserAvacji zależno

ścią Am>. od A, powiedzmy, jak można z niej otrzymać stosunek absorpcji 

do przewyżki barwy: Abs/CE. Stosunek cen — nazAvijmy go Ii — jest 

równy odpowiedniemu stosunkowi K>. w dwóch długościach fal A1 i A2, 

gdzie np. Ax odpowiada, jasnościom fotograficznym, a A2 — wizualnym 

(gdyż dla danej gwiazdy CE—AbsXl — Abxhl); jest przeto

Z dwóch równań:

A»iXl=Am 0+ EXlC ,

Ami2=A>n0 + Eh C,
znajdujemy

]{=_ Amh -A tn0 

Amh — Amh

i Avidac, że znalezienie Ii sproAvadza się do znalezienia Am0= A n i^ rx>, 

jak zaś będzie się zmieniało E>. przy A dążącym do oo, to zależy od przy-
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jętej hipotezy co do rodzaju i funkcji podziału rozmiarów cząstek pyłu. 
Rysunek 5 przedstawia zależność absorpcji (w wielkościach gwiazdowych) 
od X z pomiarów S te b b in sa  i W h itfo rd a . Ja k  widać, ekstrapolowana 
część krzywej (zaznaczona linią przerywaną) nie jest długa.

Na środkowym odcinku krzywej mamy proporcjonalność do 1/A; przy 
dużych \/X widzimy przegięcie wynikające z przejścia do neutralnej ab
sorpcji; przy małych 1/X mamy krzywą wypukłą ku górze, co odpowiada 
przejściu do prawa X~l. To przejście dla dużych długości fal do prawa

K
0.3 0.4 0.5 0.7 i.0 2 .0  4 .0  u

Rys. 5. Zależność absorpcji międzygwiazdowej od A według pom ia
rów Stebbinsa i Włiitforda

świadczy na korzyść hipotezy, że za ekstynkcję międzygwiazdow? odpo
wiedzialne są cząstki dielektryczne: przy metalicznych cząstkach wykła
dnik przy X byłby, w wypadku dużych X, równy —1. Krzywą tę otrzy
muje się jako pewną średnią sprowadzając krzywe z różnych par gwiazd 
do jednej skali na osi y, (tak by zmiana A m x w przedziale odpowiadają
cym filtrom I i V  była równa 1 wielkości gwiazd.) i przesuwając je wzdłuż 
osi y (tak, by ZAm,. w filtrach K, G, B, była równa zeru). Otrzymanie li 
przez niewielką teoretyczną ekstrapolację zależności Am*  od X nie jest 
jedynym sposobem otrzymania tej wielkości; zauważmy przy sposobności, 
że niektóre ostatnie obserwacje zdają się wskazywać, iż przyjęty przez 
Stebbinsa i Whitforda system długości efektywnych fal wymaga pewnej 
korekty. Może najbardziej bezpośredni sposób polega na zmierzeniu 
w dwóch falach absorpcji w wyraźnej, dyskretnej chmurze.
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Ponieważ w wypadku dielektryków zależność E  od A przechodzi (przy 
stałym A) od 1/A4 do 1/A° przy przejściu od cząstek małych w stosunku 
do fali do cząstek dużych, jasne jest, że musi się znaleźć interwał roz
miarów, gdzie będziemy mieli proporcjonalność do 1/A; przy cząstkach 
metali, małych w stosunku do A, E  od początku wykazuje przybliżoną 
proporcjonalność do A-1, przy czym rozmiary cząstek paśujących do 
prawa A_1 będą tu mniejsze niż V  wypadku cząstek dielektrykÓAV. Jednym 
rozmiarem cząstek nie da się dobrze odtworzyć całej powyginanej krzy
wej Amx— A, która obecnie obejmuje znaczny diapazon x  — chyba że 
przyjąć w —1 bardzo małe, co rozciąga odpowiednią część krzywej E —X. 
Istnieje nieskończenie wiele funkcji podziała rozmiarów różnych cząstek 
dających doskonałe odtworzenie krzywej obserwowanej; część pierwsza 
krzywej E — A (do pierwszego maksimum) jest odpowiedzialna za obser- 
wowany przebieg krzywej Am,. A, a część ta jest właśnie niezbyt czuła 
na zmianę składu mieszaniny cząstek. Zauważmy przy sposobności, że 
fluktuacje w dalszej części krzywej E  — A ulegają znacznemu wyrównaniu, 
gdy brać mieszaninę cząstek, a nie cząstki jednego rozmiaru; fluktuacje 
te ulegają też wygładzeniu, gdy współczynnik załamania staje się zespo
lony. Duża wartość albedo, otrzymana z obserwacji, przemawia raczej 
przeciwko metalicznym cząstkom, które tylko na bardzo małym od
cinku x  czynią zadość warunkowi y >  0,3 i E  proporcjonalne do A-1. 
Przejście ekstynkcji przy dużych długościach fal do prawa A~4 świadczy 
również, jak  o tym była mowa, na korzyść hipotezy cząstek dielektrycz
nych. Odnośnie do cząstek dielektrycznych, wszystko, co mówi obserwacja 
o funkcji podziału rozmiarów, sprowadza się do sugestii, że istnieje pewne 
uprzywilejowanie cząstek mniejszych w stosunku do cząstek średnich 
rozmiarów. Przeciętny skład materii na gwiazdach i obserwacje spektro
skopowe gazu międzygwiazdowego przemawiają bardzo mocno za dielek
trykami. /

Ważną okolicznością jest to, że aprioryczny w stosunku do obser
wacji nad pochłanianiem i rozpraszaniem światła rozkład częstości roz
miarów i skład chemiczny, otrzymany z rozważań nad formowaniem się 
cząstek pyłu i nad ich dezintegracją, prowadzi do dobrego odtworzenia 
obserwacyjnego przebiegu krzywej Am-,. — X. Te kosmologiczne rozważania 
prowadzą do wniosku, że pył kosmiczny składa się z kawałków lodu 
z wmarzniętymi w nie molekułami głÓAvnie H2, CH4, NHg, MgH, o roz
miarach średnio około 1/4 (i, przy czym rozkład częstości rozmiarów 
uprzywilejowuje cząstki o rozmiarach mniejszych niż średnie.

W innych referatach będą szczegółowo omawiane procesy powsta- 
Avania pyłu i wytAvorzenia się peAvnego stanu stacjonarnego odnośnie 
rozmiarÓAY i składu chemicznego cząstek. To, co dają obserwacje nad
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rozpraszaniem światła w pyle międzygwiazdowym *, sprowadza się do 
stwierdzenia, iż teoretycznie otrzymane charakterystyki pyłu dobrze od
twarzają dane obserwacyjne nad absorpcją i świeceniem i że stałość 
własności pyłu w różnych miejscach Drogi Mlecznej świadczy o wytwo
rzeniu się pewnego stanu stacjonarnego.

Jeśli wrócić jeszcze raz do analogii z atmosferą ziemską, powiedzieli
byśmy, że nasz hipotetyczny geofizyk, badający ją metodami astro
fizycznymi, doszedł do wniosku, iż powietrze jest gazem, być może mie
szaniną tlenu i azotu, a chmury składają się z cząstek dielektryku o roz
miarach około 10 mikronów, być może z wody, a następnie — że skład 
atmosfery jest wszędzie mniej więcej taki sam. Potwierdzenie swojej 
teorii atmosfery widziałby w tym, że spekulacje nad rozwojem Ziemi 
i jej skorupy prowadzą do wniosku, iż taki właśnie powinien się był wy
tworzyć skład atmosfery ziemskiej.
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Kinematyka Galaktyki

(CZĘŚĆ II. ROTACJA GALAKTYKI)

KONRAD RUDNICKI 

1. Asymetria ruchów gwiazd

W pierwszej części artykułu wspomniałem, że gwiazdy o różnych ce
chach morfologicznych i innych dają różne parametry ruchu Słońca ku 
apeksowi.

Rozpatrując tylko składowe prędkości równoległe do płaszczyzny 
Galaktyki można skonstruować diagram odkładając na osiach u i v 
składowe prędkości w odpowiednich kierunkach i zaznaczając punkty 
odpowiadające prędkościom centroidów (wszystkie centroidy wzięte w po
bliżu Słońca) różnych grup gwiazd. Jeśli jeszcze wokoło każdego punktu 
zatoczyć krzywą, przedstawiającą rzut rozkładu prędkości swoistych na 
płaszczyznę Galaktyki, w ten sposób, że odległość każdego miejsca krzy
wej od punktu reprezentującego prędkość centroidu przedstawia w skali 
diagramu średnią dyspersję w odpowiednim kierunku, to otrzymamy tzw. 
diagram S tróm b erga , przedstawiony na rys. 1; zaznaczono tam do
datkowo również prędkość centroidu bliskich galaktyk, obliczoną na pod
stawie ich prędkości radialnych. W tym przypadku oczywiście „element 
przestrzenny“, z którego wzięto średnią prędkość, rozciąga się na setki 
kiloparseków. Na rysunku nie zaznaczono dyspersji prędkości galaktyk, 
gdyż odpowiednie krzywe nie mieściłyby się w obranej skali na rysunku.

W diagramie łatwo daje się zauważyć całkowita asymetria rozkład.u 
prędkości centroidów, które — z niewielkimi odchyleniami — grupują się 
w pobliżu jednej prostej nie przechodzącej przez początek współrzędnych. 
Można również dostrzec, że dyspersja prędkości zwiększa się w miarę 
zwiększania prędkości centroidów względem Słońca.

Można nakreślić podobny diagram nanosząc na niego nie prędkości 
centroidów, lecz prędkości pojedynczych gwiazd. Jeśli zrobić to dla 
gwiazd o wielkich prędkościach, okaże się, że liczba gwiazd poruszają
cych się w kierunkach odpowiadających długościom galaktycznym od 100° 
do 10° maleje wraz z wielkością absolutną prędkości w sposób z grubsza 
zgodny z prawem rozkładu przypadkowego. Natomiast gwiazdy o pręd-
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kościach skierowanych w kierunkach zawartych pomiędzy 10° i 100°, 
a  więc bliskie kierunkowi wskazanemu strzałką na rys. 1, mają ostro od
cinającą się granicę prędkości. Zjawisko to nosi nazwę asymetrii Strom- 
berga. Widać je wyraźnie na rys. 2, skonstruowanym w omówiony sposób.

Cassiopeia

V300 200 100 O / 100

Crux - Cent aur us

Rys. 1. Diagram przedstawiający prędkości centroidów w rzu
cie na płaszczyznę Galaktyki oraz dyspersje prędkości różnycli 
typów gwiazd. Początek układu współrzędnych odpowiada 

prędkości Słońca.

B. L in d b la d  zauważył, że stan przedstawiony na obu diagramach 
może być łatwo zinterpretowany, jeśli przyjąć, że Galaktyka obraca się 
wokół swego środka leżącego w kierunku o długości galaktycznej około 320°. 
Kierunek prostopadły da poprzedniego oznaczony na rys. 1 strzałką bę
dzie wtedy w skazywał ogólny kierunek rotacji w okolicy Słońca. Jeśli 
centroidy wszystkich gwiazd krążą po kołach wokół tego samego środka, 
to kierunek ich ruchu musi być wspólny, natomiast prędkość różnych 
grup gwiazd może być różna. Odpowiada to różnym punktom na dia
gramie 1 ułożonym jednak na jednej prostej. Lindblad przypuścił przeto, 
£e gwiazdy w Galaktyce należą do -różnych podsystemów. Podsystemy 
takie posiadałyby nie tylko różną prędkość obrotu wokół środka Ga-
Postępy Astronomii t. IV z. 2 5
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lak tyk i oraz dyspersje prędkości, ale być może i inne rozmieszczenie 
w przestrzeni oraz cechy fizyczne. Późniejsze badania  wykazały, że 
ta k  jest rzeczywiście. W  badaniach indyw idualnych cech poszczególnych 
podsystem ów  oraz w ustalan iu  ogólnych zależności pom iędzy nimi zna
czną rolę odegrali astronom ow ie radzieccy, zwłaszcza P . P a r e n a g o  
i B. K u k a r k in .  W  szczególności stw ierdzili oni, że lindbladow ski po
dział na  podsystem y m a isto tne znaczenie kosmogoniczne. Mianowicie,

poszczególne podsystem y są często
grupam i gwiazd o jednakow ym  
lub podobnym  pochodzeniu.

G dyby Słońce obiegało G alak
tykę  również po kole, w tedy p u n k t 
odpow iadający jego prędkości, 
k tó ry  przyjęliśm y za początek 
układu, m usiałby leżeć na tej sa
mej wspólnej prostej (rys. 1). P o 
nieważ p rosta  nie przechodzi 
przezeń, widać, że Słońce nie 
porusza się po kole, lecz m a 
względem centroidu gwiazd „prze- 
c iętnych“ (ściśle mówiąc: wzglę
dem  centroidu podsystem u gwiazd, 
do którego Słońce należy) rów
nież składową prędkości swoistej, 
skierowaną prostopadle do k ie
runku obrotu G alaktyki.

N a rys. 1 zaznaczono również 
prędkość centroidu galak tyk . Jeśli 
założyć, że centęoid galak tyk  wy
znacza początek układu  inercyj
nego, to  odpowiedniem u p u n 

ktow i na diagram ie m ożna przypisać prędkość rów ną zeru i od niego 
liczyć prędkości innych centroidów. P u n k ty  te  oznaczono na rys. 1 i 2 
literą C.

G alak tyka jako całość może mieć względem centroidu innych ga
lak tyk  pewien ruch swoisty. W  tak im  razie jakakolw iek prędkość, liczona 
od p unk tu  C, będzie sum ą prędkości cen trum  G alaktyki względem cen- 
tro idu  innych galak tyk  oraz prędkości względem tego centrum . /  b raku  
jakichkolw iek danych o ruchu  swoistym  G alaktyki jako całości przy j
m uje się, że jego prędkość wynosi zero, i w tak im  razie prędkości cen
troidów  względem p unk tu  G in te rp re tu je  się jako wywołane wyłącznie 
prędkością obrotu względem środka G alaktyki.

Rys. 2. Diagram przedstawiający rzut na 
płaszczyznę Galaktyki indywidualnych pręd
kości niektórych szybkich (względem Słońca) 
gwiazd. Znakiem Q oznaczono prędkość 
Słońca. Licznych gwiazd o prędkości podo
bnej do prędkości Słońca w ogóle nie za

znaczano.
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P rzy  takiej in te rp re tac ji okazuje się, że gwiazdy, k tó rych  prędkości 
względem Słońca są wielkie (np. grom ady kuliste), posiadają wolny obrót 
wokół centrum  G alaktyki. Przeciwnie gwiazdy „przeciętne11, k tórych  
prędkości względem Słońca są małe, okrążają  w rzeczywistości G alaktykę 
ze znacznie większymi prędkościam i. W praw dzie brak podstaw  do zało
żenia, że prędkość swoista G alaktyki względem centroidu innych galak tyk  
rów na się zeru, a  naw et przeciw tak iem u założeniu przem aw iają duże — 
ogólnie biorąc — ruchy  swoiste najbliższych galak tyk , k tó rych  dyspersja 
wynosi około 300 km /sek, wiele faktów  przem aw ia jednak  za tym , że 
przynajm niej w tym  przypadku  wnioski z tego założenia mogą być 
uw ażane w dość dużym  przybliżeniu za słuszne.

W  szczególności, jeśli uważać G alaktykę za tw ór trw ały , to nie po 
winno w niej być gwiazd o prędkościach parabolicznych (w ystarczają
cych do oderw ania się od G alaktyki jako całości). Poza kołem  o pewnym  
prom ieniu wokół C nie pow inny więc występow ać p u n k ty  odpow iadające 
prędkości jakichkolw iek gwiazd. N a rys. 2 widzimy, że linia dość ostro 
odcinająca w ystępujące prędkości gwiazd da się rzeczywiście in terpreto- 
A\ra ć  jako łuk  okręgu o środku w C. W yznaczona s tąd  prędkość p a ra 
boliczna dla okolicy Słońca w G alaktyce wynosi około 300—360 km /sek.

2. Kinematyczna teoria rotacji Galalctyki

Dla umożliwienia dokładniejszych badań  ro tacji G alaktyki po trzebna 
jest k inem atyczna teoria  wiążąca, pa ram etry  obserwowanego ruchu cen- 
tro idów  z param etram i tego samego ru 
chu rozpatryw anego w jakim ś układzie 
nie obracającym  się i w przybliżeniu 
inercyjnym . Idzie p rzy  ty m  nie tylko
0 opis ruchu  centroidów różnych gwiazd 
w tej samej okolicy G alaktyki, jak  to  ro 
biliśm y za pom ocą diagram u Stróm berga, 
lecz przede wszystkim  o badanie ruchów 
centroidów  w różnych miejscacli Ga
laktyki.

P rzyjm ijm y pewien p rostokątny , nie- R y s .  3.

ruchom y układ  współrzędnych x, y, z
1 oznaczm y ruch  danego centroidu gwiazd przez V 1 =  ( u , v ,w ) ,  a  ruch  
centroidu, z k tó rym  związany jest obserw ator przez V 0=  {u0,v 0,w0). 
Prędkość względna obu centroidów jest więc oczywiście:

A V = V 1- V 0= ( u - u 0, v - v 0, w - w 0).
Um ieśćm y środek układu współrzędnych O w środku G alaktyki (rys. 3). 

Oś Z  sk ierujm y prostopadle do płaszczyzny G alaktyki. Załóżmy, że ob-
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serwator jest związany z centroidem 8 „, znajdującym się w płaszczyźnie 
Galaktyki, co jest całkowicie usprawiedliwione rzeczywistym położeniem 
Słońca. Odległości obu centroidów od środka Galaktyki oznaczmy odpo
wiednio przez R 0 i R, prędkości kątowe rotacji dla obu centroidów — 
przez ćÓ0 i co. Jeśli ruch centroidów jest wywołany rotacją Galaktyki, 
to oczywiście jest

T 0 = f t > 0 X 7 t  u,

7 1=w x R ,
a zatem:

AV =  u) X l ł  — m0 X R 0.

Aby móc wzór powyższy zastosować do danych obserwacyjnych, 
trzeba go wyrazić w takich współrzędnych, jakie występują w obserwa
cjach, a więc „topocentrycznych“ (związanych z centroidem w miejscu, 
gdzie znajduje się Słońce) współrzędnych galaktycznych r, l i b. Ozna
czając składowe wektora prędkości AV  w odpowiednich kierunkach przez 
AVr, AV, i AV„, po długich, lecz w zasadzie prostych przekształceniach, 
daje się ten wzór rozpisać na współrzędne w sposób następujący:

AVr =  (a) —M0)li0 cos b sin (l — l0),
. AVi =  (co — w0)R 0 cos (l—l0) +  co, cos b,

AVb =  — ( w~ to0)Ii0 sin b sin (l — l0),

gdzie lu oznacza długość galaktyczną środka Galaktyki.
Te trzy formuły stanowią ogólne rozwiązanie problemu postawionego 

na początku tego paragrafu. Wiążą one dane obserwacyjne AVr, AVi, AVb 
z prędkością kątową rotacji. Upraszczającego założenia, że obserwator 
znajduje się ściśle w płaszczyźnie Galaktyki, można by się łatwo pozbyć 
przez pewne uogólnienie postaci wzorów, ale przy dzisiejszej dokładności 
danych obserwacyjnych jest to zbędne.

Należy zauważyć, że wielkość AVr wyrażającą prędkość oddalania 
się lub zbliżania centroidu obserwowanego do centroiclu Słońca jest po 
prostu obserwowaną prędkością radialną po wyeliminowaniu składowej 
paralaktycznej. W  praktyce AVr jest więc po prostu średnią prędkością 
radialną obserwowanej grupy gwiazd, od której odjęto składową para- 
laktyczną.

W  podobny sposób wielkości AV/ i AVh są odpowiednimi średnimi 
z prędkości 1 angencjalnych pojedynczych gwiazd w badanym  obszarze 
przestrzeni.

Wzór na współrzędną AVr po raz pierwszy wyprowadził B o tl in g e r ,  
drugi — K. P ilo w s k i, trzeci — K. O g o r o d n i k o w .
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3. Funkcja Gamma

Wzór na współrzędną AVr może być bezpośi’ednio używany do ba
dania rotacji Galaktyki na podstawie znanych prędkości radialnych. Jeśli 
mianowicie obie jego strony pomnożymy przez cosec(i—Z0)sec&, to otrzy
muje się równanie

AVr cosec (l—10) sec b = R 0(a> — w0) ,

w którym po lewej stronie znajdują się wyłącznie parametry obserwa
cyjne, a mianowicie średnia prędkość radialna gwiazd i współrzędne 
galaktyczne, a po prawej kątowa prędkość rotacji i odległość obserwatora 
(Słońca) od środka Galaktyki. Zakładając, że prędkość rotacji jest zależna 
tylko od odległości R  od środka Galaktyki, można to przepisać nastę
pująco:

AVr cosec (i—i0) sec b=M0[co(R) — co(R0)] =  f ( R , R 0)

Prawą stronę tego równania oznaczoną f ( R , R 0), zależną tylko od R  i I(*0, 
nazywa się funkcją G. L. Camma.

Przy stosowaniu funkcji Camma konieczne są dane o prędkościach 
radialnych gwiazd oswobodzonych od składowej paralaktycznej. Żeby 
z ogólnych prędkości gwiazd otrzymać prędkości odpowiednich centroi- 
dów, należy uśrednić lewe strony równania. Oczywiście trzeba łączyć 
w grupy gwiazdy znajdujące się w jednakowej odległości od środka Ga
laktyki.

Do wyciągnięcia wniosków konieczna jest znajomość położenia środka 
Galaktyki, i to zarówno dla znalezienia odległości Słońca (od środka Ga
laktyki), która występuje bezpośrednio w funkcji Camma, jak i po to, 
żeby móc podzielić gwiazdy na gi’upy o jednakowej odległości od środka. 
Do tego trzeba też znać położenia gwiazd w przestrzeni, a więc paralaksy.

Obliczywszy wartość funkcji Camma w wypadku różnycli odległości 
od środka Galaktyki, można dla nich podać bezpośrednio różnicę m (R )~  
~ (o (R 0). Prędkość kątową rotacji co(R0) dla centroidu w okolicy Słońca 
można obliczyć np. z diagramu Strómberga (zakładając, że ruch swoisty 
Galaktyki =  0) i znanej odległości jądra Galaktyki albo innymi elemen
tarnymi metodami (niestety zawsze opartymi o niepewne hipotezy). Zna
jąc ją można wyznaczyć prędkość kątową rotacji Ave wszystkich innych 
odległościach według wzoru

co(R) =  j -  f ( R , R 0) + w ( R 0).
I X  o

W razie potrzeby można stąd również wyznaczyć prędkości liniowe.
Tę metodę po raz pierwszy zastosował w roku 1938 Camm. Spopu

laryzował ją i wielokrotnie stosował Parenago. W roku 1941 Parenago
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zbadał za jej pomocą gwiazdy znajdujące się w różnych odległościach 
od środka Galaktyki, lecz o cechach morfologicznych właściwych gwiaz
dom, które mają „normalne14 położenie na diagramie Strómberga. W y
niki tej pracy w odniesieniu do cefeid długookresowych są następujące 
(wartości niepewne ujęto w nawiasy):

Ii 
w kps

o)
w km/sek

Prędkość kątowa 
km/sek/kps

Prędkość liniowa 
km/sek

0 (+255) m ) 0
1 (+220) (63) (63)
2 (+184) (58) (116)
3 (+148) (53) (160)
4 (+112) (48) (192)
5 +  82 43,9 219
6 +  52 39,7 238
7 +  10 33,9 237
7,2 0 32,5 234
8 — 30 28,3 226
9 — 58 24,4 220

10 — 79 21,5 215
11 — 95 19,3 212

Metoda badania rotacji Galaktyki za pomocą funkcji Gamma, mimo 
że teoretycznie bardzo prosta, jest rzadko używana, przede wszystkim 
dlatego, że wymaga znajomości odległości gwiazd badanych oraz wielu 
wartości pomocniczych, jak odległości od środka Galaktyki i prędkości 
rotacji w okolicy Słońca, które trzeba wyznaczyć osobno jakimiś innymi 
metodami. Jest to jednak — jak dotychczas — jedyna metoda, k tóra po
zwala na badanie rotacji w dowolnych miejscach przestrzeni i nie zawiera 
żadnych wiążących uproszczeń.

Funkcję Camma f ( B , B 0) można otrzymać również przez odpowiednie 
przekształcenie równania drugiego (dla współrzędnej AV{). W ten sposób 
można badać rotację Galaktyki na podstawie ruchów własnych gwiazd. 
Po raz pierwszy postąpiła w ten sposób M. K a rp o w ic z o w a  przy ba
daniu rotacji Układu Lokalnego *.

4. Wzory Oorta

Dla badania rotacji Galaktyki w niewielkich odległościach od Słońca 
dogodne są wzory mniej ogólne, przybliżone, ale nie wymagające za to 
znajomości tylu pomocniczych wielkości co metoda Camma.

*) por. „Postępy Astronomii'* tom III , str. 18 (1955).
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Tzw. wzory Oorta, o których będzie mowa, mają charakter różnicz
kowy, mogą więc być stosowane tylko do odległości niewielkich, dają
cych się w praktyce uważać za różniczki odległości. Są to wzory szcze
gólne, stosowalne tylko do małych odległości, ale za to ogólniejsze, jeśli 
idzie o klasę opisywanych zjawisk. Przy ich wyprowadzeniu nie zakłada 
się, że ruch centroidów przedstawia wyłącznie rotację, lecz że centroidy 

-poruszają się dowolnie, równolegle do płaszczyzny galaktycznej. Zmiany 
współrzędnych poła prędkości centroidów przy zmianie współrzędnych 
położenia o dx, dy i dz wyrażają się wzorami:

Su Su Su
du~śi * * + %  dy+r* *-

8v ,S v  ,S v

Sw 3w , Sw , d w = r̂— dx-\- TT™ dy-\- —-  dz.Sx ^  Sy Sz

Ponieważ zakładamy ruchy równoległe do płaszczyzny Galaktyki, która 
niech się pokrywa z płaszczyzną x, y, więc będzie d w =  0. Poza tym, jeśli 
rozpatrujemy ruch w okolicy Słońca — co oznaczymy wskaźnikiem „0“ 
przy pochodnych — to ze względu na jego położenie w płaszczyźnie rów
nikowej Galaktyki i symetrii ruchów względem tej płaszczyzny (którą

założymy) będzie również — (^~) =  0. Otrzymujemy więc:

du-(rX*’+(!)/*'
*=(£)/*+(SI *

dw =  0.

Wyrażając te wzory, podobnie jak poprzednio we współrzędnych ga
laktycznych, i wprowadzając oznaczenia:

K =

Su\ / Sv
Sy) o 1 \Sxj„

Su\ ISv
SxJ o \3?/ /o O-k

'3v
3x)0

Su\
S%)o

Su
S!l)o

Sv\
?y)o

można je  przepisać w takiej postaci:
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dVr =  dr cos2 b {K + G  cos 2 (l— l0)-\-A sin 2 (i— l0)}, 

dVi — dr cos b{B-\-A cos 2 (l—l0)—G sin 2 (Z— ?„)}, 

dVb= — dr sin b cos b {K +  G cos 2 ( l - l 0)-\-A sin 2(1—10)}.

Drugi wzór jest szczególnie wygodny w zastosowaniu, gdy brak wia
domości o odległościach gwiazd. Liniowe przesunięcie tangencjalne dVt 
daje się bowiem przedstawić w sposób następujący

dV i =  k/u/dr,

gdzie ni przedstawia kątowy ruch własny w długości galaktycznej, a k pe
wną stałą. Jest to co prawda słuszne tylko przy założeniu, że składowa 
paralaktyczna ruchu własnego znika, ale takie założenie dla gwiazd od
ległych jest całkowicie dopuszczalne. Ostatecznie można obie strony wzoru 
skrócić przez dr otrzymując:

k/ui =  cos b {B + A  cos 2(l—l0) — G sin 2(1—10)}.

Z tego wzoru można wyznaczyć stałe A, B i G nie mając danych o od
ległościach gwiazd. W podobny sposób można by skorzystać z wzoru 
trzeciego.

W praktyce stosuje się te wzory do odległości skończonych, choć 
niewielkich i wtedy różniczki zastępuje się różnicami. Powyższe wzory 
po raz pierwszy wyprowadził w roku 1932 Ogorodnikow. Noszą one na
zwę uogólnionych wzorów Oorta.

5. Fizyczna interpretacja stałych we wzorach Oorta 

Rzut oka na postać wyrażeń definiujących stałe B  i K  wskazuje, że

7v= i div V,
oraz

£ = | * ro tV | .

Druga równość jest słuszna dlatego, że z założenia ruchy centroidów 
odbywają się tylko w płaszczyźnie Galaktyki, więc rotacja ma wyłącznie 
składową w kierunku osi z. Interpretacja stałych K  i B  jest więc oczy
wista. Pierwsza z nich jest miarą ogólnej ekspansji lub kontrakcji gwiazd 
w okolicach Słońca, druga — ogólnego skręcenia układu.

Pozostałe stałe A i G można zastąpić jedną stałą A', jeśli wprowa
dzić oznaczenia:

A —A' cos 2cp,

G—A' sin 2<p
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oraz
^o~t~ 95== 1̂ •

Uogólnione wzory Oorta po zastąpieniu jeszcze w nich różniczek wiel
kościami skończonymi przybiorą wtedy prostszą postać

AVr — r cos2 b{A'  sin 2(1— IJ +  K},

AV, =  r cos b{A'  cos 2 (l—\) - \ -B ) ,

AVb=  — r sin b cos b{A'  sin 2(1— I J + K } .

Dla pokazania znaczenia fizycznego stałej A '  przyjmijmy, że /i =  0 i roz
patrzm y gwiazdy znajdujące się w chwili początkowej w płaszczyźnie 
Galaktyki na kole o promieniu r. Po opływie jednostki czasu odległość 
gwiazd od środka koła będzie wynosić

r + d V f =  r [ l + A '  sin 2 (l — h)],

(•żyli gwiazdy rozłożą się na pewnej hipocykloidzie przedstawionej na 
rys. 4. Widać stąd, że stała A'  reprezentuje deformację, jakiej podlega 
element powierzchniowy równoległy do płaszczyzny Galaktyki w bezpo
średnim otoczeniu obsenvatora (Słońca). Oczywiście, przy założeniu uczy-

r*d.Vr

Rys. 4. Deformacja ele
mentu powierzchniowego 
pola centroidów wskutek 
systematycznych różnic 

ich prędkości.

Rys. 5. Układ współrzędnych cy
lindrycznych używany w  zagad
nieniach kinematyki i dynamiki 

gwiazdowej.

nionym w początku poprzedniego paragrafu, deformacja może zachodzić 
tylko równolegle do płaszczyzny Galaktyki.

Aby ze stałych A , B , C  i K  wyciągnąć wnioski teoretyczne, wyrazimy 
je we współrzędnych cylindrycznych przyjętych w rozważaniach teore
tycznych. Ustalm y więc współrzędne cylindryczne o początku 
w środku układu gwiazdowego, a składowe prędkości w odpowiednich 
kierunkach oznaczymy 77, O i Z  (rys. 5). W tedy uwzględniając, że
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av miejscu, gdzie się znajduje obserwator, kierunek u> pokrywa się z osią x, 

dochodzimy do następujących zależności:

/3n\ /9TI\

U / o  \3*/o ’

(9u\ _/l dn_& \

\5j//o \«3 30 w)0 ’

(Sy\ (d&\

9v\ / i  so  m

Syjo W  && <8 /o ’

Stałe A ,B ,C  i K, wyrażone we współrzędnych cylindrycznych, przed

stawią się więc następująco:

, 1 / 3 0  0  13/Zl 

2 \3cu u) w 3# )0 ’

B_l/£^ , @_1 9IJ \
2 \3a> u> a> dft /o ’

C- 1 (—  -  77_  1 —\
2 \3ft> w (5 3# /o ’

1 / 3 ^  77 1 30\

— 2 \3w w w 3tf/0'

Jeśli ruch centroidów jest tylko rotacją wokół środka układu, to

30

3 t f= 77= °

a wskutek tego

oraz
C =  K =  ()

1 /3ć> _  6>\

2 \3<w d>/„ ’

■

Wzory Oorta w tym przypadku przybiorą prostszą postać 

AVr= rA  sin 2(7—7„) cos2 b,

AVi =  rA cos 2(7—i0) cos b-\-rB cos b, 

AVb= —rA sin 2(7—70) sin b cos b,
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i nazwę nie uogólnionych wzorów Oorta. W tej postaci wyprowadził je 
po raz pierwszy Oort w roku 1927 przy dość ograniczających założe
niach .

6. Graficzna interpretacja wzorów Oorta

A

t 1 1
' %  ‘

t © 1

f ł 1 1  '  A  
T  1

Rys. 6. Element pola prędkości cen
troidów obserwowany z zewnątrz (A) 
i przez obserwatora związanego z cen- 

troidem Słońca (B).

Wzory Oorta tak zwykłe, jak i uogólnione wskazują, że zarówno 
prędkości radialne centroidów, jak i tangencjalne układają się — przy 
zmieniającym się l — w falę o okre
sie 180° (tzw. podwójna sinusoida) 
i amplitudzie równej A'. W przypa
dku czystej rotacji (nie uogólnionych 
wzorów) ma to łatwą interpretację 
graficzną. W yobraźmy sobie niewielki 
obszar leżący w płaszczyźnie Ga
laktyki w  pobliżu Słońca i przypo
rządkujmy każdemu punktowi we
ktor reprezentujący ruch centroidu 
(rys. 6 A). Z powodu niewielkich 
odległości będziemy uważać wektory
za równoległe. Obojętne jest przy tym , czy w miarę oddalania się od 
środka Galaktyki prędkości będą rosnąć, czy też maleć.

Odejmując od wszystkich prędkości centroidów prędkość centroidu 
obserwatora otrzymamy „obserwowany14 rozkład prędkości (rys, (i B). 
Patrząc na rysunek widzimy, że obserwowane prędkości radialne posia

dają 2 minima i 2 maksima oraz 
cztery razy w punktach równo 
od siebie odległych przybierają 
wartości zerowe. Wykres prędko
ści radialnych centroidów zgod
nie z pierwszym wzorem Oorta 
będzie się więc przedstawiać 
tak; jak to pokazuje rys. 7. 
Interpretacja graficzna drugiego 

wzoru Oorta jest w zasadzie podobna, choć nieco bardziej skomplikowana 
(nie znikający wyraz B).

Twórcą powyższej teorii kinematycznej ruchu centroidów w elemencie 
przestrzennym Galaktyki przy założeniu równoległości ruchów do płasz
czyzny galaktycznej jest Ogorodnikow. Głównym wynikiem teorii jest 
stwierdzenie, że niezależnie od prawa rozkładów prędkości centroidów 
rozkład obserwowanych prędkości radialnych i tangencjalnych przed
stawia się jako podwójna sinusoida.

Rys. 7. Zależność średnicli prędkości radial
nych gwiazd od długości galaktycznej, prze

widziana wzorem Oorta.
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Teorię Ogorodnikowa uogólnił w roku 1935 E. A. M iln e  i wykazał, 
że w dowolnym układzie współrzędnych sferycznych przy założeniu 
dowolnego ruchu centroidów, aby tylko był on ciągły względem współ
rzędnych położenia, otrzymuje się zawsze podwójną sinusoidę składowych 
prędkości we wszystkich trzech współrzędnych sferycznych; oczywiście 
przy założeniu niewielkich odległości pozwalających uważać zmiany 
prędkości za liniowe względem współrzędnych położenia.

W arto zaznaczyć, że gdy po raz pierwszy Oort wyprowadził swoje 
wzory w postaci nie uogólnionej przy założeniu rotacji Galaktyki, uw a
żano, że fakt zaobserwowania w rzeczywistości podwójnej sinusoidy w roz
kładzie prędkości radialnych i ruchów własnych dowodzi istnienia rotacji. 
W świetle prac Ogorodnikowa i Milne’a okazało się, że podwójna sinu
soida dowodzi jedynie ciągłości ruchu centroidów w bliskich obszarach 
Galaktyki.

Robiono próby otrzym ania wzorów analogicznych do Oorta, trak tu 
jąc jednak przyrosty nie różniczkowo, ale w sposób skończony. W tedy 
zamiast rozwinięcia różniczkowego trzeba rozwijać na szereg względem 
Wszystkich trzech współrzędnych przestrzennych i uwzględniać wyrazy 
wyższych rzędów. Taką teorię opracowała w roku 1932 P h y lis  H a y fo rd . 
Miało to umożliwić badanie rotacji Galaktyki w dużych odległościach 
od Słońca. Zbyt skomplikowane wzory nie znalazły jednak większego 
zastosowania w praktyce. W przypadku, gdy ze względu na większe 
odległości ujęcie różniczkowe przestaje wystarczać, wygodniej jest po
sługiwać się funkcją Gamma.

%

7. Dyskusja nad wynikami otrzymanymi wzorami Oorta

Po raz pierwszy stałe Oorta wyznaczył sam Oort w roku 1927. O trzy
mując na A ' wartość +  0,019 km/sek/ps, a na B  — 0,024 km/sek/ps. 
Na wielkość /x otrzym ał 325°. Dziś na podstawie wyznaczeń stałych dla 
różnych gwiazd przyjm uje się średnio

A ' — +  0,0195 km/sek/ps, B = — 0,0.13 km/sek/ps, i1 =  325°.

Stała K  z dokładnością, z jaką się daje wyznaczyć dla większości • 
gwiazd, wynosi 0. Dla gwiazd wczesnych typów widmowych jest ona 
różna od zera. Nazywa się to „efektem K u. Jego interpretacja fizyczna 
nie jest ustalona. Niektórzy przypuszczają, że nie idzie tu  o jakiś efekt 
kinematyczny, lecz, że po prostu prążki w widmach gwiazd białych są 
systematycznie przesunięte ku czerwieni wskutek efektu grawitacyjnego 
(osłabienie fotonów w silnym polu grawitacyjnym). Sprawa ta  dotych
czas nie została rozwiązana z powodu braku dokładnych wiadomości 
o polach grawitacyjnych większości gwiazd.
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Jeśli założyć, że „efekt K u nie ma przyczyn kinematycznych, a więc 
że K =  0, to biorąc pod uwagę, że ly wyznaczone z wzorów Oorta jest bar
dzo bliskie l0 (to znaczy kierunku środka Galaktyki) wyznaczonego z roz
mieszczenia przestrzennego gwiazd, można przyjąć, że

l1==l0 K =  C = 0  A '= A

W  praktyce na podstawie znikania K  i C wnioskuje się zazwyczaj 
o znikaniu S&jSl) oraz TI. Rozumowanie takie — ściśle biorąc — nie jest 
słuszne, bo wprawdzie ze znikania tych obu pochodnych Avynika zni
kanie K  i G) ale nie na odwrót. Jeśli jednak przyjmiemy, że TT oraz S0jdd 
istotnie znikają, znając przy tym  m0, to skorzystawszy z równości (przy
toczonej już poprzednio)

, 1/£<9_6A l ( S 0 L0\
2 \3có co/o 2 u>)o ’

znajdujem y od razu prędkość obrotu Galaktyki
(B—A)u>o= 0 =  280 km/sek 

oraz pochodną tej prędkości względem oddalenia od środka Galaktyki

90B~\-A =  — =  0,008 km/sek/ps.
9(0

Obie wielkości oczywiście w punkcie Słońca.
Otrzym ana stąd prędkość kątowa wynosi:

0 ' ^— = B —A  =  — 0",0070/rok, co

co odpowiada jednemu obrotowi na 185 000 000 lat.
Znajomość stałych Oorta pozwala bez uciekania się do dynamicz

nych teorii Galaktyki oszacoAvac jej masę. JeSli mianowicie założyć, 
że prędkość rotacji centroidów jest równa prędkości rotacji poszcze
gólnych gwiazd, to można uważać, że siła przyciągania ku środkowi 
równoważona jest siłą odśrodkową, a więc że

F = ~ .
co

Można uczynić dodatkowe, upraszczające założenie, że część masy 
Galaktyki skupiona jest punktowo w jej środku, a druga — rozmiesz
czona z jednakową gęstością w płaszczyźnie Galaktyki. Siła pochodząca 
od masy punktowej maleje odwrotnie proporcjonalnie do kw adratu 
odległości, a od masy rozmieszczonej ciągle rośnie proporcjonalnie do 
odległości. Całkowita siła przyciągająca składa się więc z dwu części

F = F l =  a o rs +  /Sco.
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Po zróżniczkowaniu otrzymuje się

SF~  =  a w - \  dco

Ponieważ zarówno F ,  jak i SF/du> można obliczyć ze stałych Oorta po
przez wielkości &ju> i 30/3(3, więc powyższe równania można rozwiązać 
względem a i fi. Pierwsza niewiadoma daje od razu masę skupioną 
w centrum Galaktyki. Ze znajomości fi można poprzez wzory mechaniki 
niebieskiej, dotyczące mas rozłożonych w sposób ciągły, obliczyć masę 
materii rozłożonej w sposób ciągły w Galaktyce.

Przyjąwszy na A i B wartości odpowiednio +  OJ'0042/rok i — 0'"0028/rok 
otrzymuje się w ten sposób masę jądra Galaktyki równą 9,0 X 1010 mas 
Słońca, a masę pozostałych gwiazd 4-1010.

Ta metoda, jakkolwiek niedokładna, po raz pierwszy w dziejach 
astronomii pozwoliła oszacować ogólną masę Galaktyki.

Stałe Oorta zależne od fizycznych parametrów rotacji muszą być 
oczywiście różne w wypadku gwiazd o różnych prędkościach ruchu cen
troid ów. Tak też jest w rzeczywistości. Gdy mowa o stałych Oorta bez 
bliższych omówień, należy rozumieć, że idzie o średnie stałe Oorta dla 
wszystkich gwiazd.

8. Rotacja Układu Lokalnego

Zarówno funkcja Oamma, jak i wzory Oorta pozwalają wyznaczyć 
pewne parametry rotacji Galaktyki przy założeniu, że rotacja istnieje. 
Nie mogą jednak służyć za dowód istnienia rotacji, a tym bardziej nie 
nadają się do wyznaczenia punktu, wokół którego odbywa się rotacja. 
W metodzie funkcji Oamma środek obrotu przyjmujemy za dany, Avzory 
Oorta zaś przy założeniu, że nie ma ogólnej ekspansji układu (77=0)

oraz że rotacja jest funkcją tylko odległości =  o j , pozwalają wyzna

czyć kierunek środka obrotu l0 z dokładnością do wielokrotności tc /2 jako 
długość galaktyczną, w której prędkość radialna ruchu centroidu jest 
równa zeru. Gdyby a priori znany był znak stałej A, można by zamiast 
czteroznacznego otrzymać rozwiązanie dwuznaczne. Wartość l0 równą 
około 330° wybiera się z czterech możliwych dlatego, że w tym kierunku 
leży środek Galaktyki wyznaczony z badań rozmieszczenia gwiazd.

W roku 1930 H. M in eur zwrócił uwagę, iż równie dobrze można 
uważać, że obrót gwiazd w pobliżu Słońca odbywa się wokół środka

Układu Lokalnego, którego długość wynosi około 240° =  330°—
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Ponieważ każde trwałe skupienie gwiazd musi mieć jakieś systema
tyczne ruchy wokół wspólnego środka masy, a Układ Lokalny trudno 
uważać za przypadkowe, chwilowe skupienie gwiazd, więc rzeczywiście 
należy się spodziewać obrotu gwiazd wokół jego środka.

Po raz pierwszy istnienie tego obrotu wykazał bezpośrednio w roku 1938 
W. D z i e w n isk i. Potworzył on mianowicie średnie prędkości przes
trzenne olbrzymów typu A,  oswobodzone od składowej paralaktycznej oraz 
od ruchu wynikającego z rotacji wokół środka Galaktyki, w czterech pun
ktach, i następnie rzutując je  na płaszczyznę Galaktyki stwierdził, że 
wskazują one na pewien lokalny obrót.

Trzeba więc przyjąć, że istnieją w okolicy Słońca dwa obroty, jeden 
Avokół środka Galaktyki i drugi wokół środka Układu Lokalnego. Powstaje 
problem, w jaki sposób te oba obroty nakładają się na siebie oraz jak 
można wyróżnić efekty obserwacyjne wywołane przez każdy obrót 
z osobna. Metoda OortaT niewiele tutaj może da<'. Ponieważ kierunek 
środka jednego obrotu jest prawie prostopadły do drugiego, oba obroty 
dadzą się opisać wzorami z tą samą wielkością l0, a pozostałe stałe Oorta 
będą nałożeniem odpowiednich stałych dla jednego obrotu i drugiego. 
Ale wskutek mniejszych rozmiarów Układu Lokalnego tylko w znacznie 
mniejszych odległościach niż dla rotacji Galaktyki możliwe je s t ’ użycie 
wzorów różniczkowych. Zważywszy, że odległość środka Układu Lokal
nego wynosi około 100 ps, stosowanie wzorów Oorta nie jest możliwe 
nawet do odległości kilkudziesięciu parseków. W rzeczywistości stałe 
Oorta przestaną tu być stałymi. W istocie od dawna zauważono, że stałe 
Oorta wyznaczane z gwiazd o różnych odległościach wykazują pewne 
różnice. Po raz pierwszy na zależność stałej l, od odległości zwrócił uwagę 
H. Mineur w roku 1930. Szczególnie wyraźne zmiany stałych Oorta (za- 
równo , jak  i A')  wraz z odległością otrzymano ostatnio w Obserwa
torium Astronomicznym U. W. (M. Karpowiczowa) przy rozpatrywaniu 
gwiazd wczesnych typów widmowych, które wykazują wyraźną koncen
trację w środku Układu Lokalnego. Dla gwiazd najbliższych o średniej 
odległości 109 ps otrzymano np. A' =  +  14,3, i1= 2 6 5 ° , gdy tymczasem 
przy 546 ps A'  =  +  31,3, — 325°.

W  ostatnich czasach opracowano różne szczególne metody pozwala
jące badać rotację Układu Lokalnego. Dotychczas żadna z nich nie stała 
się typowa ani ogólnie przyjęta, więc bliższe ich omawianie byłoby przed
wczesne. Podobnie wryniki otrzymane tymi metodami nie są jeszcze jedno
znaczne i pewne.

W każdym razie stwierdzono, że gwiazdy o różnych cechach morfo
logicznych biorą w różnej mierze udział w rotacji. Niektóre gwiazdy, '  
nawet znajdujące się tuż przy środku Układu Lokalnego, nie wykazują 
rotacji lokalnej, inne natomiast (np. jasne olbrzymy) jeszcze w odległości
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kilkuset parseków wykazują taką rotację. Eotacje wokół obu środków 
mogą więc współistnieć w tych samych miejscach przestrzeni. Układ 
lokalny obraca się w*przybliżeniu jak ciało sztywne. S z a c o w a  oblicza 
kątOAvą prędkość jego rotacji na l'/6  na stulecie (inne wyznaczenia tej 
rotacji dają wielkości dość różne), co jest równoważne jednemu obrotowi 
w ciągu 60 000 000 lat. Poza tym  cały Układ Lokalny dokonuje obiegu 
wokół środka Galaktyki raz na 180 milionów lat.

Wydaje się, że również parametry elipsoidy prędkości są nieco inne 
dla gwiazd leżących w pobliżu środka Układu Lokalnego niż dla odleglej
szych .

Układ lokalny jest więc niewątpliwie tworem wyróżniającym się w Ga
laktyce, posiadającym własną kinematykę. Pozostaje jednak nie wyjaś
niona kwestia jego rozmiarów. Niektórzy są skłonni widzieć w nim nie
wielki obłok gwiazdowy, jakich wiele spotykamy \v innych galaktykach. 
Przeciwnie np. H. S c h m i d t  dochodzi do wniosku, że jest to układ o śred
nicy około 2 kps, posiadający własną budowę spiralną i z tego powodu 
uważa naszą Galaktykę za układ podwójny, którego jednym składni
kiem jest właśnie Układ Lokalny. Najbliższe lata powinny przynieść 
wyjaśnienie tych spraw.
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odsyłacze blibliograficzne.
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Koniunkcje Plutona z gwiazdami i mgławicą

J . KOEDYLEW SKI

Niepewność co do rozmiarów tarczy Plutona nasunęła myśl, ażeby poszukiwać 
zakryć gwiazd przez Plutona i na podstawie zaobserwowanych momentów zakrycia 
wyznaczyć średnicę planety. Już w roku 1951 rozpoczęto pierwsze poszukiwania takich 
zjawisk. Na zebraniu naukowym w Krakowskim Obserwatorium T. B a n a c h ie w ic z  
w dniu 27 lutego 1953 r. rozważając ten problem stwierdził, że w odniesieniu do gwiazd 
do 15m powinno zachodzić rocznie średnio jedno takie zakrycie. Pluton znajduje się obecnie 
w okolicy nieba odległej od Drogi Mlecznej, w okolicy ubogiej w gwiazdy. W związku 
z tym  prawdopodobieństwo zakrycia zmniejsza się, zwłaszcza jeżeli będziemy poszu
kiwać zakryć gwiazd jaśniejszych lub o jasności prawie równej jasności Plutona. Obser
wacje zakryć gwiazd słabszych od Plutona wydają się mało obiecujące.

Drogę Plutona wśród gwiazd zbadano systematycznie w całych okresach widzial
ności 1953/54, 1954/55 i 1955/56. Położenia Plutona wzięte z „Nautical Almanac" 
wkreślano do „Carte photographique du ciel“. Ponieważ zasięg „Carte photographique 
du ciel“ jest nie wystarczający (nie sięga do 15m), wykonano specjalne zdjęcia tej oko
licy podwójnym astrografem krakowskim z Tessarami o średnicy 120inm i 1 :/= 1 :5 , ekspo
nując 120 do 150 minut i według tych zdjęć uzupełniano „Carte photographique du 
ciel". Wszystkie zbliżenia Plutona do gwiazd poddane zostały szczegółowym rachun
kom, przy czym współrzędne gwiazd brano albo z „Catalogue photographique du ciel“, 
albo otrzymywano przez rozmierzenie własnych zdjęć astrograficznych, przy których 
błąd średni pozycji wynosi ±1"5.

Wśród licznych bliskich koniunkcji nie znaleziono żadnej, przy której zbliżenie 
Plutona do gwiazdy byłoby mniejsze niż 10", co wykluczało zakrycie gwiazdy, nawet 
gdyby wziąć pod uwagę błędy pozycji katalogowej i maksymalne poprawki efemerydy. 
Niepewność położenia gwiazdy jest bomem niewielka i składa się z systematycznego 
błędu katalogu (nie przekracza 2") oraz błędu pomiaru pozycji na kliszy (±  1"5). Po
miar był kontrolowany przez nawiązanie do dwu trójek gwiazd oporowych. Eównież 
poprawki efemerydy otrzymane z obserwacji fotograficznych w Krakowie, z obserwacji 
wziętych z literatury, oraz z bardzo dobrych obserwacji z 1954 roku nadesłanych uprzej
mie z Algeru przez L. B o y e ra , są niewielkie, gdyż dają odstęp obserwowanej pozycji 
P lutona od jego toru według efemerydy rzędu 2?5.

Zdarzy się natomiast w dniu 25 marca 1956 roku interesująca koniunkcja Plutona 
z mgławicą NGC 3162. Jest to  mgławica pozagalaktyczna typu eliptycznego, położona 
w pobliżu gwiazdy £ gwiazdozbioru Lwa. Jej osie wynoszą 1(1 i 1J4, jasność 12™3, 
a współrzędne równikowe 1950,0 a =  10h10m45s 6 =  — 22°59J1. Na zdjęciach dokona
nych krakowskim astrografem w dniach 20. I. 1955 i 16. Y. 1955 mgławica widoczna 
jest jako wyraźna plama z łatwo uchwytnym jądrem. Na kliszach tych Pluton należy 
do najsłabszych gwiazd. Największe zbliżenie Plutona do środka tej mgławicy nastą
pi w dniu 25. I I I . 1956 około 7h TU. Pluton niestety nie przejdzie przez środek mgła-
Postępy Astronomii t. IV z. 2 77 6
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wicy, lecz przez jej części południowe w odległości 0,'4 od środka mgławicy. Przejście 
Plutona przez mgławicę trwać będzie mniej więcej całą dobę. Zjawisko to da w zasadzie 
okazję do bliższego zbadania rozmiarów tarczy Plutona. Z dotychczasowych pomiarów 
widocznej jasnej tarczy Plutona wynikają, tak  małe jego rozmiary, że średnia gęstość 
planety wypada nieprawdopodobnie duża. Istnieje przypuszczenie, że powierzchnia P lu
tona odbija światło regularnie, prawie jak zwierciadło wypukłe i normalnie nie widzimy 
całej planety, lecz tylko oglądamy jej część środkową jako małą tarczę Plutona. Gdy 
Pluton znajdzie się na tle dostatecznie jasnej mgławicy, cała tarcza może uwidocznić 
się jako ciemna plamka o średnicy na pewno mniejszej niż 1"5. W środku tej plamki 
znajdować się będzie świecąca część tarczy Plutona o średnicy około 0"5. Obserwacja 
taka byłaby możliwa tylko-w dostatecznie dużych i dobrych instrumentach i mogłaby 
dać okazję do pomiaru prawdziwej średnicy Plutona.

Październik 1955 r.

O krakowskim opracowaniu sztrasburskiego szeregu 
księżycowych obserwacji heliometrycznych Hartwiga

K. KOZIEŁ

Spośród problemów mechaniki niebios niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się wśród 
astronomów naszych czasów zagadnienie libracji fizycznej i figury Księżyca. Toteż po 
opublikowaniu w Krakowie w roku 1949 [1] nowej metody opracowywania heliometrycz
nych obserwacji libracyjnych, zilustrowanej jedynie na stosunkowo niewielkim szeregu 
obserwacji Księżyca wykonanych przez H a r tw ig a  za pomocą heliometru dorpackiego, 
należało pomyśleć o rozszerzeniu bazy obserwacyjnej, stanowiącej podstawę uzyskanych 
dotychczas wyników. Pozwoliłoby to nie tylko ukazać w pełnym świetle walory nowej 
metody, ale i przybliżyć moment definitywnego wyznaczenia stałych libracji fizycznej 
Księżyca. Wybór padł na inny z kolei heliometryczny szereg obserwacji libracyjnych 
Hartwiga, a mianowicie na jego szereg sztrasburski.

E. Hartwig, wytrwały obserwator Księżyca w ciągu blisko pół wieku, pozostawił 
nam w swej spuściźnie naukowej trzy szeregi heliometrycznych obserwacji libracyj
nych. Każdy z tych szeregów był już opracowywany. Pierwszy z nich, sztrasburski, 
z la t 1877— 1879, zredukował najpierw sam Hartw ig [2], a następnie dyskutował ten 
szereg również P. H a y n  [3]. Drugi szereg Hartwiga, dorpacki, z la t 1884— 1885, został 
opracowany przez autora niniejszego artykułu w Krakowie [1], a wreszcie najdłuższy 
z szeregów libracyjnych Hartwiga, z la t 1890— 1922, opublikował w postaci niekomplet
nego opracowania H. N a u m a n n  z Lipska [4].

Dlaczego w Krakowie postanowiono opracować pierwszy z szeregów libracyjnych 
Hartwiga, to jest szereg sztrasburski, i jakie są zamierzenia tej pracy? Na to pytanie 
odpowiedzieć można z różnych punktów widzenia.

Szereg sztrasburski jest pod względem rozmiarów porównywalny z szeregiem dor- 
packim Hartwiga, zredukowanym w Krakowie, i opracowanie obu szeregów za pomocą 
metody krakowskiej rokuje pewne nadzieje, a mianowicie: oba szeregi pokrywają łącznie 
okres przeszło 8-letni (1877— 1885), co niewątpliwie pozwoli na znacznie dokładniejsze—- 
niż to  miało miejsce w wypadli u szeregu dorpackiego — wyznaczenie głównej niewia
domej problemu, mechanicznej eliptyczności Księżyca

B - ( C — B )

’ A ■ {C—A ) ' (1)
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gdzie A,  B i G oznaczają główne momenty bezwładności globu księżycowego; „czuły“ 
bowiem ze względu na /  w rozwinięciu libracji fizycznej w długości wyraz o argumencie 
2co posiada okres 3 letni. Przy tej sposobności będzie można ewentualnie poruszyć rów
nież zagadnienie libracji dowolnej, która w stosunkowo krótkim szeregu dorpackim 
nie doszła w ogóle do głosu. W roku 1944 autor niniejszego artykułu otrzymał podwójne 
rozwiązanie odnośnie niewiadomej /  w szeregu dorpackim ([1], str. 64 i 185— 190). 
Zjawisko to, sygnalizowane następnie również przez astronomów radzieckich B elko - 
w icza  [5] i N ie f ie d ie w a  [6], wymaga dalszej dyskusji na podstawie szerszego ma
teriału obserwacyjnego. Krakowska metoda redukcji obserwacji libracyjnych Księ
życa pozwoliła ponadto rzucić jasny snop światła na zagadkowy efekt polegający na 
rzekomej zależności promienia Księżyca od libracji optycznej w szerokości, k tó iy  to 
efekt nazwał autor niniejszego artykułu „efektem Jakowkina" ([1], str. 64, 162 i 191— 193). 
Wobec dużego zainteresowania wspomnianym efektem, zwłaszcza ze strony astrono
mów radzieckich, należałoby dążyć do oświetlenia i tego zagadnienia w oparciu o szerszą 
bazę obserwacyjną niż to miało miejsce w wypadku szeregu dorpackiego.

Szereg sztrasburski wymaga ponownej, trzeciej z kolei, redukcji z następujących 
powodów: Pierwsze opracowanie, dokonane przez samego autora szeregu, Hartwiga [2], 
początkującego wówczas astronoma, za pomocą metody B e sse la  [7], ma już tylko zna
czenie historyczne. Druga z kolei, redukcja H a y n a  [3] jest niewątpliwie pracą pio
nierską w tej dziedzinie, ale — powiedzmy to od razu — za dużo chciał Hayn otrzymać 
na podstawie opracowania jednego niezbyt obszernego szeregu. Po pierwsze, z odchyłek 
pomiędzy konturem brzegu tarczy księżycowej, obserwowanym w myśl wskazań Bessela, 
a przyjętym za kołowy, pragnął Hayn wyznaczyć nierówności brzegu Księżyca, aby za 
pomocą tak wyznaczonych nierówności „poprawić11 następnie obserwacje tego samego 
szeregu celem wykorzystania ich do wyznaczania stałych libracji fizycznej, co stanowi 
naturalnie swego rodzaju błędne koło. Po drugie, Hayn nie stosował wprawdzie przy 
redukcji szeregu sztrasburskiego oryginalnej, ale dziś już przestarzałej metody Bessela, 
niemniej nie wyzbył się jeszcze podstawowej wady, jaka metodę tę  obciąża, a nawet 
w jego ujęciu redukcji libracyjnych wada ta  z pewnością jest groźniejszą niż w orygi
nalnym ujęciu besselowskim. Chodzi tu  mianowicie o to, że od czasów Bessela wyrównanie 
obserwacji libracyjnych odbywało się w dwóch etapach. W pierwszym etapie szukano 
z obserwacji jednego wieczoru— stosując metodę najmniejszych kwadratów — poprawek 
położenia na tarczy Księżyca obserwowanego krateru Mpsting A. W drugim natomiast 
etapie trzeba już było dla znalezienia właściwych niewiadomych problemu wyrównywać 
równania, których prawe strony stanowiły uprzednio znalezione poprawki, a więc wiel
kości zależne, bo wyznaczone z tych samych obserwacji. Ten stan rzeczy jest jednak 
z punktu widzenia zasad metody najmniejszych kwadratów niedopuszczalny, jak 
na to zwrócił swego czasu uwagę T. B a n a c h ie w ic z  ([1], str. 153), co też stanowiło 
punkt wyjścia przy opracowaniu nowej metody wyrównywania obserwacji libracyjnych, 
umożliwiającej dokonanie go za jednym zamachem, bez potrzeby przechodzenia po
przez niewiadome pośrednie. Aby zaś nie było wątpliwości co do roli, jaką w nowej me
todzie odgrywają wspomniane niewiadome pośrednie, które — formalnie przynajmniej — 
zostały jeszcze zachowane w przedstawieniu tej metody z roku 1949 ([1], str. 154) podamy 
tu  obecnie przede wszystkim dla ułatwienia dyskusji nad efektem Jakowkina, taką 
postać równań obserwacyjnych problemu libracyjnego, która nie zawiera już żadnych 
niewiadomych pośrednich, lecz jedynie właściwe niewiadome problemu. Oznaczmy 
w tym  celu przez s, zmierzoną za pomocą łieliometru odległość krateru Mósting A od 
punktu brzegowego tarczy Księżyca l i  w obranym kącie pozycyjnym p (patrz rys. 1). 
Niech kąt <£ (MaBO) =  7t", gdzie O oznacza środek tarczy Księżyca; omawiane zaś 
poprawki położenia krateru w pewnym układzie współrzędnych prostokątnych niechaj
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— sin (p— n") dx
sec n" ■ — COS (P— Tt") dy

1
dR'<L

będą dx i dy. Wówczas równania obserwacyjne, napisane 

krakowianowo, przybiorą postać:

■ (^o j (2)

gdzie dli'^ oznacza poprawkę promienia Księżyca danego 

Rys. 1 wieczoru obserwacyjnego; w równaniach (2) oznaczono

poza tym przez «„ zmierzony odstęp krateru od brzegu, 

a przez sc odstęp.ten wyznaczony teoretycznie po przyjęciu pewnych wartości wyjścio
wych na główne niewiadome problemu libracyjnego. Niewiadome te to poprawki pros

tokątnych współrzędnych przestrzennych krateru Mósting A: dS,dij,dę, poprawka na

chylenia osi obrotu Księżyca do prostopadłej do ekliptyki dl, podstawowa niewiadoma 
problemu, poprawka mechanicznej eliptyczności Księżyca df oraz poprawka śred

niej wartości promienia Księżyca dB0. Uwzględniając zależność liniową poprawek 

dx i dy od poprawek <i£, dr], (1C, d l i df, co wyraża wzór:

(S)

i
dostajemy po podstawieniu do równań (2) na ostateczną postać równań obserwacyjnych 
problemu libracyjnego wyrażenie:

d^ A A ' 0

dr) B B ' 0

dx di c c  o

dy = d l I D W  0
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~8c). (4)

Na współczynniki różniczkowe występujące w równaniach (3) i (4): A, A ', B, B ', G, 0', 

1), D ', E, E ', podał autor niniejszego artykułu proste wzory krakowianowe ([1], str. 168) 

w oparciu o wyprowadzone przez siebie wzory różniczkowe poligonometrii sferycznej [8]. 
Ten sposób ujęcia zagadnienia wyrównywania obserwacji libracyjnych, jaki reprezen
tują równania obserwacyjne (4), w których po lewej stronie występują zasadnicze nie

wiadome problemu, a po prawej stronie wielkości niezależne s0—sc, pozwolił znaleźć 

te niewiadome nie tylko ze znacznie mniejszym błędem średnim niż dotychczas, ale 

po raz pierwszy w literaturze tego przedmiotu umożliwił również otrzymanie ścisłej 

wartości błędu średniego jednej obserwacji ([1], str. 184), co przy stosowaniu metody 
Bessela było nieosiągalne.

W  odróżnieniu od naszkicowanego tu sposobu wyrównywania obserwacji libracyj
nych w przypadku szeregu sztrasburskiego przeprowadzał Hayn dwa wyrównania. 

Najpierw wyznaczał za pomocą metody najmniejszych kwadratów z równań analo

gicznych do (2) niewiadome dx i dy, a następnie z równań analogicznych do (3) — ale 

znacznie bardziej skomplikowanych, ponieważ nie miał do dyspozycji wzorów różnicz
kowych poligonometrii sferycznej — wyznaczał właściwe niewiadome problemu di, drj,
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dC, d l  i df, pomijając przy tym  równanie z dRa, a więc nie wykorzystując, całości m ate
riału obserwacyjnego. W drugim etapie wyrównywania napotykał jednak Hayn na znaczne 
trudności. Wielkości due i dy, które w' równaniach analogicznych do (3) były przez niego 
uważane za wiadome, trzeba było ważyć. Tymczasem żaden dobór W'ag nie był zadowala
jący ([3], str. 34—37), co dla nas jest zupełnie zrozumiałe, gdyż Hayn wyrównywał w dru
gim etapie równania, których wyrazy wolne dx i dy jako wyznaczone z tych samych rów
nań były zależne, a to jest z punktu widzenia wymogów metody najmniejszych kwa
dratów niedopuszczalne. Ten stan rzeczy powoduje w szczególności odnośnie do szeregu 
sztrasburskiego konieczność przeprowadzenia ponownego, trzeciego z kolei opraco
wania.

Jak  już o tym  wspomniano wyżej, wyznaczał Hayn na podstawie sztrasburskich 
obserwacji heliometrycznych, — biorąc pod uwagę odchyłki tych obserwacji, — nierówności 
brzegu księżycowego, aby następnie za pomocą tak  wyznaczonych nierówności „po
prawić" te  same obserwacje, na podstawie których otrzymał nierówności. Oczywiście, 
ten sposób postępowania nie może być uważany za prawidłowy i wobec tego zachodzi 
konieczność ponownego wyznaczenia nierówności brzegu dla szeregu sztrasburskiego, 
naturalnie w oparciu o źródła zupełnie niezależne. Autor niniejszego artykułu wyzna
czył te  nierówności na podstawie kart pasa brzegowego Księżyca, opracowanych przez 
Hayna [9], przy czym na 288 pojedynczych obserwacji szeregu sztrasburskiego jedynie 
dla trzech z tych obserwacji nie można było znaleźć nierówności z kart, z tego powodu, 
że w niektórych partiach brzegu karty  Hayna są* niekompletne. Dla sześciu z tych 
obserwacji posłużono się z powodzeniem kartam i Hayna z uzupełnieniami W attsa [10]. 
Jak  się tego można było spodziewać a priori, nierówności brzegu dla obserwacji szeregu 
sztrasburskiego, podane w pracy Hayna ([3], str. 16—22) i wyznaczone przez autora 
niniejszego artykułu, różnią się pomiędzy sobą znacznie. Fakt ten stanowi zatem dalszy 
argument przemawiający za ponowną redukcją szeregu sztrasburskiego.

Przed podjęciem nowej redukcji sztrasburskiego szeregu obserwacji heliometrycz
nych Księżyca należało zastanowić się dokładnie nad tym, z jakich danych opubliko
wanych przez samego autora tego szeregu będzie można skorzystać, a co będzie wyma
gało ponownej dyskusji. Hayn przyjął do swego opracowania zredukowane przez H ar
twiga odstępy s0 krateru Mósting A od brzegu wraz z odpowiadającymi im kątami 
pozycyjnymi p, a redukcję rozpoczął od odtwarzania obserwacyj. Zastrzeżenia 
jednak co do poprawności zredukowanych przez Hartwiga odstępów s„ podniósł już 
swego czasu J a k o w k i n  [11] przy okazji analogicznych redukcji dokonywanych nad 
szeregiem Banachiewicza. Chodziło tam  mianowicie o poprawki na „ruch krateru po 
tarczy". Obserwacje bowiem przeprowadzane w ciągu jednego wieczoru, których liczba — 
zgodnie z receptą Bessela — wynosiła w szeregu sztrasburskim przeważnie 7, nie mogą 
być jednoczesne. Trzeba je zatem z uwagi na przebieg dalszych rachunków zredu
kować do jednego wspólnego momentu, co wymaga uwzględnienia faktu, że obserwo
wany krater Mosting A przesuwa się z biegiem czasu względem środka tarczy Księżyca. 
Opisując w swej pracy sposób obliczania omawianej poprawki na ruch krateru po ta r 
czy, dodał Hartwig ([2], str. 25) niefortunną uwagę, że w tym  rachunku można pominąć 
tak  zwaną librację dzienną albo paralaktyczną, która powstaje na skutek tego, iż obser
wator bierze w czasie obserwacji udział w ruchu obrotowym Ziemi. Jak  to słusznie pod
niósł Jakowkin, wyrazy omawianej poprawki pochodzące od libracji geocentrycznej, są 
tego samego rzędu wielkości co wyrazy pochodzące od libracji dziennej; te ostatnie nie 
mogą być zatem pominięte. Autor niniejszego artykułu przedyskutował szczegółowo 
wzory, którym i posługiwał się Hartwig dla znalezienia poprawek na ruch krateru po 
tarczy, i stwierdził, że dla obliczenia libracji optycznej w długości i w szerokości uży
wał tu  Hartwig współrzędnych topocentrycznycli Księżyca, a zatem niejako automa- 

\
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tycznie uwzględnił już w swoich rachunkach librację dzienną. Niezależne potwierdzenie 
słuszności swego rozum owania w zastosow aniu do powyższej spraw y znalazł au to r ni
niejszego artyku łu  w p racy  G r a f f a  [12], podającej zbiór wzorów służących do redu
kcji obserwacji Księżyca. W  konsekwencji należy zatem  przyjąć, że H artw ig przepro
wadził rachunek popraw ek na ruch k ra te ru  po ta rczy  poprawnie, a jedynie jego opis 
te j redukcji zawiera nieścisłości. A utor niniejszego a rtyku łu  przekonał się następnie 
ex pout, że tak  jest istotnie. Po odtw orzeniu bowiem obserwacji szeregu sztrasburs
kiego, to  jest po obliczeniu sc i utworzeniu s0—sc , okazało się, że nie m a mowy o takich  
odstępstw ach obserwacji od teorii, k tóre mogłyby skłaniać do wyciągnięcia wniosku, 
że dyskutow ane popraw ki na ruch k ra te ru  po tarczy zostały przez H artw iga obli
czone błędnie, a więc bez uwzględnienia libracji dziennej.

W e w stępie do swej p racy  libracyjnej zawierającej redukcję szeregu dorpackiego 
au to r niniejszego artyku łu  wypowiedział opinię ([1], s tr . 64), że całkowite rozwiązanie 
problem u wyznaczania stałych libracji fizycznej Księżyca w ym agałoby zredukowania 
wszystkich obserwacji heliom etrycznych dokonanych w ostatn im  100-leciu za pomocą 
podanej w jego p racy  m etody krakowskiej. Opinia ta  wraz z apelem znalazła oddźwięk 
w radzieckiej literaturze astronom icznej. W  pracy  swej z roku 1951 astronom  k a 
zański Niefiediew dochodzi do wniosku ([6], str. 255), że wszystkie szeregi kazańskich 
obserwacji libracyjnych, które obecnie obejm ują już okres 60-letni, należałoby zredu
kować na nowo posługując się m etodą krakowską. W niosek ten  w arto tym  wyraźniej 
podkreślić, że przecież w K azaniu pow stała cała szkoła astronom iczna zajm ująca się 
od przeszło pół wieku problem em  libracji fizycznej i figury Księżyca i szkoła ta  wy
pracowała sobie oczywiście własue podejście do omawianego problem u. Niechże więc 
i krakow ska redukcja sztrasburskiego szeregu heliometrycznego H artw iga stanow i 
wkład w planowane przedsięwzięcie jednolitego opracowania w szystkich szeregów 
libracyjnych.
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Badania polaryzacji korony słonecznej w dniu 30 czerwca 1954 roku

A. G. PACHOLCZYK

Pomiary polaryzacji korony słonecznej prowadzi! autor fotograficznie w czasie 
całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 30 czerwca 1954 roku w miejscowości Sejny na 
Suwalszczyźnie za pomocą, kamery Zeissa o ogniskowej 11 cm i jasności 1:4,5, przed 
której obiektywem umieszczony był polaroid obracany wraz z optyką kamery, na 
kliszach Agfa Isopan. Autor otrzymał trzy zdjęcia korony w trzeck płaszczyznach 
drgań polaroidu, różniących się o 60°. Negatywy były mierzone na linii równika i bie
guna,. Stopień polaryzacji zdefiniowany jako:

' H + it (1)

gdzie ij — natężenie światła w określonej płaszczyźnie drgań w danym punkcie korony, 
— natężenie światła spolaryzowanego w płaszczyźnie do niej prostopadłej w tym 

samym punkcie, obliczony był z wzoru:

P  = 2 \  a (a— b)-\-b(b— c)-f-o(o— a)
(2)

gdzie a, b, c — natężenia w określonym punkcie obrazu tworzącego się przy trzech 
kątach pozycyjnych płaszczyzny drgań, różniących się o 60° związane są układem rów
nań fl], wynikającym z prawa Malusa:

a = iy cos2 a - ] - sin2 a

b =  j, cos2 (120°— a)-f-i2 sin2 (120°— a) 

o =  i,co s2 ( 60°—a)-)-ia sin2 ( 60°— a).
(3)

Rozproszenie światła na optyce instrum entu oraz lialo spowodowane odblaskowością 
klisz w wyniku uprzedniego zbadania nie zostało uwzględnione. Krzywa zaczernienia 
kliszy, spowodowanego rozpraszaniem światła w atmosferze ziemskiej oraz procesem 
wywoływania została wyznaczona w drodze interpolacji i ma postać jak na rysunku 1.

Odlegtosc od brzegu ©

Rys. 1. Tło kliszy jako funkcja odległości od brzegu tarczy Słońca

W wyniku obliczeń autor otrzymał wartości stopnia polaryzacji korony słonecznej 
pr/.y różnej odległości od brzegu tarczy Słońca podane w tablicy I.
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T a b l i c a  I

Odległość od brze
gu tarczy Słońca 

w prom. słon.
Stopień polary
zacji (równik)

Błąd
maksymalny

Stopień
polaryzacji

(biegun)
Błąd

maksymalny

0,6 r® 0,30 8% _ ____

0,8 0,48 7 0,30 8%
1,0 0,40 6 0,28 18
1,2 0,45 5 0,28 ' 37
1,4 0,46 5 0,27 45
1,6 0,35 7 —

1,8 0,40 9 -—  ’
2,0 0,37 11 —

2,2 0,30 15 — —

2,4 0,38 21 — —

2,6 0,35 28 —

2,8 0,25 46 — —

3,0 0,19 58 — —

Z wyników pomiarów można wyciągnąć następujące Wnioski:
1) Stopień polaryzacji korony słonecznej na linii równika jest większy niż na linii 

bieguna.
2) Maksimum stopnia polaryzacji na linii równika przypada w odległości około 

jednego promienia słonecznego od brzegu Słońca.
3) Krzywa zależności stopnia polaryzacji na linii równika od odległości od brzegu 

tarczy Słońca pokrywa się z wizualną krzywą W a s h a k i d s e  [2] w odległości 11'— 13' 
od brzegu Słońca, w odniesieniu do korony zewnętrznej zaś jest zbliżona do krzywej 
O h m an a  [4] (rys. 2).

Odleć/losć od środka tarczy Słońca 
2,0 2,5 3,0 ra

%

60 p

50 -

2 '  4 ' fi' 8 ' 10' 12' 14' 16' 18’ 2 0 ’ 2 2 '2 4 ' 2 6 ' 28 ' 30 ' 32'
Odległość od brzegu tarczy Stonca

Eys. 2. Stopień polaryzacji jako funkcja odległości od brzegu tarczy Słońca

4) Przyjmując otrzymane przez Grotriana [5] wartości natężenia składowych F  i K  
( JF , J K) korony dla równika, przy założeniu

( J K P — J f c  P / c  +«T/7 P f

Pp — xP K,

(4)

(5)
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gdzie I 'F , PK —  stopień polaryzacji odpowiednich składowych, korony, x — w spół
czynnik, można obliczyć stopień polaryzacji składowej elektronowej korony:

PK ~ -JL. 
JF 

1+ * /  
J K

(«)

W artości P K przy  x  0 oraz y. = 0,4 podane są, w kolum nach 3 i 4 tablicy II . P rzy  * =  0 
otrzym ane w artości polaryzacji składowej K  korony są duże. W  odniesieniu do p rzy 
ję tych  w artości stosunku J  F : J k- w artość stopnia polaryzacji przy  dużej odległości od 
brzegu Słońca, zbliżoną do teoretycznej w artości 0,63 otrzym ano przy  x  — 0,4. W artość 
x =  0,4 jest nieco większa od otrzym anej przy  tych  sam ych założeniach przez O hm ana- 

5) P rzy jm ując, że przy  tej samej odległości od brzegu Słońca zachodzą równości 
stopnia polaryzacji poszczególnych składow ych korony na równiku i biegunie, można 
napisać na podstaw ie (4)

K I  Bieg

Rów ■ ( j -
K l  Rów

P  — P  *  Bieg F

K olum ny 5 i 6 tablicy  I I  zaw ierają otrzym ane z (7) w artości stosunku J F : J K na linii 
bieguna przy  obu w artościach współczynnika przy  stosunku J F ■. J K na linii równika 
wyznaczonego przez G rotriana.

T a b l ic a  II

Odległość 
od brzegu 

Słońca

■If :  J k  wg 
G rotriana 
(równik)

Pa 
(równik) 
dla k —  0

P k  - 
(równik) 

dla, x  —  0,4 j

J f - J k  dla bieguna

dla y. 0 | dla, x  =  0,4
i

0,6 r® 0,35 0,40 0,35 —

0,9 0,64 0,72 0,58 1,48 3,501 1,05 0,92 , 0,64 
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Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej w roku 1955

E . R Y B K A

K on gresy  M iędzynarodow ej LJnii Astronom icznej m a ją  ju ż długą trad y c ję . P ierw szy 
tak i kongres odbył się w roku 1922 w Rzym ie, o statn i zaś, dziew iąty  z kolei —  w  dniach 
od 29 sierpnia do 5 września 1955 r. w D ublinie. W zrasta jące  zrozum ienie potrzeby  
zarówno m iędzynarodow ej w spółpracy astronom ów  całego św iata  p rzy  rozw iązyw aniu 
aktualnych  problem ów  współczesnej astronom ii ja k  i zbiorowej dy sk u sji n ad  postępam i 
badań  astronom icznych spraw ia, że kongresy astronom iczne s ta ją  się coraz liczniejsze. 
K on gres od byty  w roku 1955 w D ublinie pobił dotychczasow e rekordy pod względem 
liczebności, brało bowiem w nim udział przeszło 600 astronom ów  reprezen tu jących  
39 krajów .

K ongresy  M iędzynarodowej U nii A stronom icznej nie są  z jazdam i naukow ym i 
referatow ym i, lecz są  zwoływane głównie w  celach organizacyjnych. P u n k t ciężkości 
n arad  na posiedzeniach kom isji spoczyw a na zagadnieniach organizacyjnych , n ajw aż
niejsze zaś problem y tego rodzaju  są  rozstrzygane na posiedzeniach kom itetu  w yko
naw czego Unii, k tóry  zbiera się na n arady  nie ty lko podczas kongresów odbyw ających  
się z reguły co trzy  la ta , lecz i w okresach m iędzy kongresam i. K om itet w ykonaw czy 
w ybierany je st  n a każdym  kongresie po zakończeniu obrad, tak  że podczas kongresu  
działa kom itet w składzie w ybranym  na kongresie poprzednim . K ongresem  w D ublinie 
kierow ał więc kom itet w ykonaw czy w ybrany na kongresie w Rzym ie w  r. 1952 w  sk ła 
dzie n astęp u jącym :

Prezes: Otto S t r u v e  (U SA ), W iceprezesi: W iktor A m b a r c u m ia n  (Z S R R ), 
Andró C o u d e r  (F ran cja), Eugeniusz R y b k a  (Polska), P ierre S w in g s  (Belgia) i R. v .  d. 
R . W o o l le y  (A ustralia). Sekretarz generalny: P eter Th . O o s t e r h o f f  (H olandia).

Ponadto w obradach K om itetu  wykonawczego b iorą udział: poprzedni prezes i po
przedni sekretarz generalny oraz zapraszani goście spośród astronom ów , których  rad a  
w spraw ach organ izacy jny  cli je st  szczególnie pożądana.

K om itet w ykonaw czy U nii we w spom nianym  składzie zbierał się ju ż  w lipcu 1954 r. 
w L iege, odbyw ał również posiedzenia w trak cie  kongresu w dniach 28 sierpnia i 3 w rze
śn ia  1955 r. Jed n y m  z najw ażniejszych  zadań  kom itetu  w ykonaw czego było w ystąpienie 
z p ropozycją  na zebraniu  ogólnym  U nii co do m iejsca  następnego k on gresu  m ającego 
się odbyć w roku 1958. Ju ż  w roku 1948 n a  kongresie w Zurychu A kadem ia N auk Zw iązku 
Radzieckiego zgłosiła zaproszenie najbliższego kongresu  w  r. 1951 do Len in gradu , co 
zostało przez U nię p rzy jęte. W świecie astronom icznym  dobrze są  znane lo sy  tego z a 
proszenia, k iedy  to  w  roku 1951 kom itet w ykonaw czy U nii zm ienił pow ziętą poprzednio 
decyzję i kongres odbył się nie w Leningradzie w r. 1951, lecz w R zym ie w roku  1952. 
N a posiedzeniu  k o m itetu  w ykonaw czego Unii w L iege w lipcu 1954 r. W . A m barcum ian  
ośw iadczył, że Związek R adziecki n adal u trzym uje w  m ocy swe zaproszenie kongresu  
do Zw iązku Radzieckiego. Zaproszenie to spotkało  się z przychylnym  stanow isk iem  
całego k om itetu  w ykonaw czego. W  czasie, k tóry  upłynął od sesji kom itetu  w ykonaw 
czego w Lifege w r. 1954 do kongresu  dublińskiego, w yjaśniono całkowicie pew ne kw estio
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natury  formalnej, głównie finansowej, wobec czego na posiedzeniu komitetu wykonaw
czego 28 sierpnia 1955 r. w Dublinie zapadła jednomyślnie uchwała co do postawienia 
na zebraniu ogólnym wniosku o przyjęcie zaproszenia Akademii Nauk ZSRR i odbycia 
w r. 1958 kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Moskwie.

Komitet wykonawczy zajmował się ponadto wielu sprawami bieżącymi, z których 
na szczególną uwagę zasługuje odpowiedni udział astronomów w pracacli różnych ko
misji. Dotychczas powołano 42 komisje, ponieważ jednak działalność niektórych spośród 
nich została przerwana, obecnie Unia składa się z 38 komisji. Dalszy postęp planowanej 
pracy komisji wymaga, by składały się one z członków biorących rzeczywiście udział 
w tej pracy. Niektóre komisje są zbyt liczne, w wykazie ich członków występują przy 
tym często osoby, które daną dziedziną badań przestały się zajmować. Komitet wyko
nawczy przystąpił przeto do reorganizacji komisji. Przede wszystkim uchwalono, że 
przyjmowanie członków do Unii odbywać się będzie raz na trzy lata, na rok przed Kon
gresem. W tym  właśnie terminie narodowe komitety zgłaszać będą kandydatury na 
członków Unii astronomów własnego kraju. Przy tym  członkostwo Unii bynajmniej 
nie pociąga automatycznie przynależności do komisji. Aby zmniejszyć liczebność człon
ków komisji, utrudniającą często skuteczną działalność tych komisji, kom itet wyko
nawczy stanął na stanowisku, że byłoby pożądane, aby na ogół poszczególni astrono
mowie nie należeli jednocześnie do większej liczby komisji niż trzy i że do danej komisj i 
z jednego obserwatorium powinien wchodzić najwyżej jeden astronom.

Wszystkie te uchwały zmierzały do usprawnienia pracy Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej w dziedzinie planowania badań naukowych. Zagadnienie potrzeby 
planowanej pracy zespołowej znalazło wyraz w wygłoszonym podczas uroczystego 
otwarcia kongresu przemówieniu prezesa Unii, Ottona Struvego. Przemówienie swe 
Struve rozpoczął od przytoczenia pierwszego artykułu sta tu tu  Unii, który głosi, że celem 
Unii jest: 1) ułatwienie związków między astronomami różnych krajów, tam  gdzie 
międzynarodowa współpraca jest konieczna lub użyteczna, i 2) popieranie pracy astro
nomicznej we wszystkich jej działach.

Po przytoczeniu wypowiedzi niektórych dawniejszych prezesów, jak Beniamina 
Uaillauda z 1922 r., W. W. Campbella z 1925 r., W. de Sittera z 1928 r. i F. Dysona 
z 1932 r., prezes Struve zwrócił uwagę na zagadnienie prac zespołowych w astronomii. 
W tej dziedzinie nastąpiła w ciągu ostatnich stu lat wielka zmiana. Przed stu laty naj
ważniejsze wyniki naukowe osiągane były bądź przez ludzi pojedynczych, jak np. Hamil
ton i Helmholtz, którzy pracowali w odosobnieniu, samotnie w „wieżach z kości sło
niowej “ — według słów Struvego bądź też przez niewielu zdolnych obserwatorów 
posiłkujących się małymi lunetami w jednym obserwatorium, jak np. Argelander, 
Schonfeld, Kruger. W chwili obecnej przypisuje się wielkie znaczenie pracy zespołowej 
i korzystaniu z dużych, kosztownych instrumentów w wielu obserwatoriach. Nie prze
sądzając sprawy, czy dążenie do pracy zespołowej pozbawia świat indywidualnych 
myślicieli, Struve zauważył, że liczba tych ostatnich nie wzrasta tak szybko jak liczba 
więcej lub mniej anonimowych pracowników nauki zrzeszonych w zespoły badawcze, 
których wyniki stanowią główną część współczesnej naukowej produkcji.

Właśnie dla pracowników zespołów naukowych obecna struktura Unii jest szczegól
nie korzystna. Owocne okazały się sympozjony, które będąc przeglądem uzyskanych 
osiągnięć w określonych dziedzinach badań, stanowią podstawę do planów badawczych 
na przyszłość. Według Struvego wszakże, planowanie badań astronomicznych, będące 
głównym zadaniem Międzynarodowej Unii Astronomicznej zamiast powstawać w wy
niku celowego wysiłku w realizacji grzeszy pewną przypadkowością.

Na wysunięte przez siebie pytanie, czy możemy zwiększyć i poprawić działalność 
planowania pobudzając zarazem pracujących indywidualnie astronomów do najko-
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rzystniejszego i samodzielnego wysiłku, Struve odpowiedział, że na szczęście Unia nie 
ma żadnej mocy narzucania planów, leez działać może tylko w charakterze doradczym. 
Może ona i powinna działać jako najwyższy ośrodek doradczy dla wszystkicli astrono
mów, którzy rady szukają. Za pośrednictwem komitetów narodowych powinna udzie
lać specjalnych zaleceń poszczególnym rządom, przy czym powinna formułować i stale 
rewidować ogólne plany rozwoju astronomii we wszystkich jej ujęciach. W konsekwencji 
Struve sugerował, aby delegacje obecne na kongresie powróciły do swych krajów 
z określonymi zaleceniami celem poddania ich pod rozwagę komitetom narodowym 
i ewentualnego przedstawienia właściwym czynnikom rządowym w kraju.

Osobiste zalecenia Struvego były następujące:
1) Astronomia jest nauką międzynarodową pod względem sw'ego charakteru i w y

maga czynnego udziału wszystkich cywilizowanych narodów.
2) Rozwiązanie wielu pilnych zagadnień astronomicznych możliwe będzie tylko za 

pomocą obserwacji dokonywanych na całej powierzchni Ziemi.
3) Astronomia jest, według słów W. de Sittera, „najbardziej korzystną nauką“, 

bo podnosi umysły wszystkich ludzi i bardziej niż inne nauki służy „idealnym celom 
ludzkości11. Powodzenie w pracy Międzynarodowej Unii Astronomicznej po ukończeniu 
wojny wykazało, że różnice ideologiczne i polityczne zanikały przy dążeniu do wspól
nego celu w dziedzinie wiedzy. Ponadto astronomia wbrew opiniom dawnym nie jest 
już tak  „bezużyteczna", choćby jako bodziec, który pchnął naprzód badania nad energią 
jądrową. Obecnie w dobie rozważań nad przyszłym powadzeniem takich zadań, jak 
sztuczny satelita Ziemi, a nawet podróże międzyplanetarne, astronomia stać się może 
jedną z użytecznych nauk nawet z punktu widzenia praktycznego.

4) Niepokojące jest zwiększanie się nierówno mieni ości w nasileniu badań astrono. 
ulicznych w różnych krajach. Sto lat tem u niektóre z najważniejszych zdobyczy nauko
wych były osiągnięte w krajach małych i biednych. Dziś to zdarza się rzadko. Kraje, 
które wiele ucierpiały na skutek ostatnich wojen, powinny wykazywać większe zrozu
mienie doniosłości podstawowych nauk, takich jak astronomia, niż kraje mniej przez 
wojny te  doświadczone. Popieranie nauk podstawowych stanowi wciąż jeszcze tylko 
małą cząstkę budżetów państwowych. Wymaga ono znacznego podniesienia poziomu, 
aby zapewnić koniecfcną jednorodność w. geograficznym rozmieszczeniu badań astro- 
n omicznych.

5) Najważniejszym narzędziem astronomicznym są astronomowie, leli kształcenie 
powinno stać się jedną z naczelnych trosk każdego kraju. Kraje, które jeszcze nie roz
winęły badań astronomicznych na dużą skalę, mogą uniknąć wielu trudności pod tym 
względem przez umożliwienie swym obywatelom studiów w wielkich ośrodkach zagra
nicznych. Różne rządy zapraszają często naukowców obcokrajowych do odwiedzin 
instytucji naukowych, celem korzystania w ten sposób z nabytych tam  doświadczeń 
naukowych.

6) Ważność posiadania dużych teleskopów wzrosła w ciągu ostatniego trzydziesto- 
eeia. Odczuwamy pilną potrzebę znacznego wzrostu podstawowych obserwacji. Możemy 

z pewnością przyjąć, że przypływ zarejestrowanych faktów powinien ulec dziesięcio
krotnemu zwiększeniu, liczba zaś dużych lunet powinna być zwiększona w odpowiednim 
stosunku, jeżeli mamy dostarczyć dostatecznych informacji do badań teoretycznych.

7) W budowie teleskopów należy zachować różnorodność. Astronomowie w k ra
jach o niepomyślnych warunkach klimatycznych powinni koncentrować wysiłki na 
budowie radioteleskopów, w krajach zaś o dobrej widzialności dziennej należy popierać 
badania słoneczne.

Przemówieniu Struvego poświęciłem więcej uwagi, gdyż najwyraziściej uwydatniło 
ono wzrastającą potrzebę współpracy międzynarodowej wśród astronomów i jej piano-
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wania. Ta dążność do współpracy międzynarodowej dominowała na wszystkich posie
dzeniach komisyjnych i sympozjonach podczas kongresu.

Dnia 29 sierpnia po południu odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne kongresu. 
Jak  zwykle posiedzenie to  obejmowało przede wszystkim sprawozdania generalnego 
sekretarza i wnioski postawione przez komitet wykonawczy. Na tym  posiedzeniu szef 
delegacji radzieckiej, prof. B. W. Kukarkin, wystąpił z Qficjalnym zaproszeniem kon
gresu w r. 1958 do Moskwy. Zaproszenie to, poparte przez delegację Stanów Zjedno
czonych Ameryki Północnej, było przyjęte jednomyślnie. Delegacja amerykańska za
powiedziała zgłoszenie zaproszenia Kongresu w r. 1961 do Stanów Zjednoczonych do 
obserwatorium na Mount Palomar, co również spotkało się z jednomyślnym przyjęciem. 
Formalna uchwała wszakże zapadnie co do tego dopiero na kongresie w roku 1958.

Od 30 sierpnia rozpoczęły się obrady poszczególnych komisji, sympozjony naukowe 
oraz połączone dyskusje nad określonymi problemami. Czas poświęcony na dyskusje 
był w różnych komisjach różny, zależnie od zakresu zagadnień wymagających omó
wienia. Tak np. komisjom: siódmej (mechaniki nieba) i dwudziestej szóstej (gwiazd 
podwójnych) wystarczała jedna godzina, a komisja dwudziesta piąta (fotometrii gwiaz
dowej) na swe posiedzenie potrzebowała 5 godzin. Na sympozjonach omawiano różne 
zagadnienia. Pierwszy z nich (1 września 1955 r.) był poświęcony gwiazdom nietrwałym 
(niestabilnym), drugi zaś (2 września) porównaniu budowy w wielkiej skali układu 
galaktycznego z budową innych układów gwiazdowych.

Cztery tzw. połączone dyskusje były właściwie też sympozjonami. Dotyczyły one 
takich zagadnień jak: 1) Rozbłyski słoneczne (31 sierpnia), 2) Przetworniki elektronowo- 
optyczne i ich zastosowanie w astronomii (1 września), 3) Turbulencja w atmosferach 
gwiazdowych (5 września) i 4) Gwiazdy fundamentalne (5 września).

Posiedzenia komisji, sympozjony i wspólne dyskusje objęły tak  olbrzymi zakres 
zagadnień, że nawet pobieżne ich streszczenie w jednym artykule nie byłoby możliwe, 
skoro całkowite sprawozdanie, np. z kongresu z r. 1952, zajmuje duży tom o 887 stro
nicach druku. Sprawozdanie niniejsze z konieczności stanowić musi tylko wąski wy
cinek z bogatej problematyki omawianej na kongresie. W niniejszym artykule, sto
sownie do zapowiedzi danej w „Postępach Astronomii" (t. IV. str. 36) przez prof. 
S. Piotrowskiego, ograniczę się głównie do zagadnień omawianych na j>osiedzeniach 
komisji 25 (fotometrii gwiazdowej), której jestem członkiem, i do zagadnień astronomii 
południkowej.

Komisja fotometrii gwiazdowej liczy 54 członków. Do specjalnych zagadnień, 
sekwencji wielkości i standardów wielkości gwiazdowych wyłoniono z niej dwie podko
misje. Poza tym  gościnę w komisji 25 znaleźli badacze zagadnień scyntylacji gwiazdowej.

Szybki rozwój fotometrii fotoelektrycznej sprawił, że podstawowe zagadnienia 
fotometrii gwiazdowej, jak zagadnienie jednorodnego punktu zerowego i jednorodnej 
skali znalazły nowe możliwości rozwiązywania. Postępem w dziedzinie fotometrii gwiaz - 
dowej było ogłoszenie przez J o h n s o n a  i M o rg an a  w roku 1953 fotoelektrycznych 
wielkości gwiazdowych w trzech barwach: U 3500 A, B  4300 A, V  5500 A, przy czym 
wielkości B  i V  są zbliżone do wielkości międzynarodowych py i pv. Katalog Johnsona 
i Morgana obejmuje gwiazdy różnych wielkości i różnych klas widmowych, stanowiąc 
fundamentalny ulclad fotometryczny. W układzie tym  postawowymi standardam i są 
wielkości U, B , V  108 gwiazd, opublikowane w roku 1954 przez H. L. J o h n s o n a  
i D. L. H a r r i s a  (Ap. J . 120, 196—-199). Dodanie przez Johnsona i Morgana wielkości 
w trzeciej barwie (U) nadało systemowi fotometrycznemu o wiele większe znaczenie 
fizyczne, ułatwiając systematyzowanie gwiazd według wielkości absolutnych i odróż
nianie gwiazd ze swej istoty czerwonych od gwiazd poczerwienionych przez materię 
międzygwiazdową.
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Przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji 25 byI głównie referat łączny obu 
podkomisji: sekwencji wielkości i standardów wielkości gwiazdowych. W referacie tym 
wskazywano na ogólną zgodę, że wszystkie pomiary wielkości gwiazdowych powinny 
być sprowadzane do wspólnego systemu podstawowego, bez zasadniczej stra ty  dokład
ności, i że astronom wyznaczający wielkości powinien dostarczać danych umożliwiają* 
eych taką redukcję.

W referacie zwrócono uwagę na trudności występujące przy przenoszeniu punktu 
zerowego z wystarczającą dokładnością z jednego obszaru nieba do drugiego, przy czym 
W. B eck er, E. R y b k a  i A. W a lle 'n q u is t podkreślali potrzebę utworzenia lokalnych 
standardów punktu zerowego, rozmieszczonych dogodnie po niebie. Dwubarwna foto
metria wielkości fotograficznych (pg) i fotowizualnych (pv) będzie prawdopodobnie 
nadal stosowana szeroko. G. K ro n  i E. Rybka wypowiedzieli się za tym, aby istniejący 
obecnie system międzynarodowy NPS był nadal podstawą fotometrii dwubarwnej. 
Wobec tego jednak, że wykryto istotne braki w pierwotnym układzie wielkości NPS, 
Kron sugerował, aby za podstawę wielkości dwubarwnej wzięto tzw. tymczasowe (in
terim) wartości NPS, zaproponowane na posiedzeniu komisji w r. 1952.

Jeśli chodzi o fotometrię trójbarwną, to przeważa zdanie, że podstawą do niej po
winien być system U, B , V  Johnsona i Morgana z 1953 r. Do dyskusji niektórzy człon
kowie komisji zgłosili szereg problemów omówionych na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia. 
Pierwszy z nich był referat E. Rybki o zagadnieniu punktu zerowego w fotometrii 
gwiazdowej. W referacie tym został w szczególności przedstawiony plan wrocławski 
wyznaczania wielkości gwiazdowych par gwiazd 6m klasy A i K w pobliżu pól Kapteyna 
od bieguna północnego do deklinacji +15°. W dyskusji, która rozwinęła się nad tym 
referatem, B. V. N ik o n o w  zakomunikował, że Krymskie Obserwatorium Astrofizyczne 
zamierza przystąpić od roku 1956 do realizacji tego programu we współpracy z Obser
watorium Wrocławskim. Poza tym  referaty wygłosili: B. V. Nikonow —- Badanie 
ekstynkcji atmosferycznej, W. B au m  — Potrzeba dalszych badań fotometrycznych 
do 23m, H. B u t le r  — Potrzeba utworzenia na półkuli południowej głównych i w tór
nych sekwencji do 20m, D essy  — Potrzeba rozciągnięcia sekwencji czerwonych wiel
kości, które objęłyby słabe gwiazdy; GL S z a jn  — Potrzeba wielkości monochroma
tycznych gwiazd w świetle 1I„; ,T. B. I r  w in  — Potrzeba nowych obserwatoriów 
w miejscach, gdzie warunki klimatyczne są szczególnie sprzyjające; A. J . W es- 
s e lin k  — Opracowywanie specjalnych map dla wybranych pól i H. B u t le r  — Za
gadnienie liczenia gwiazd na kliszach uzyskiwanych za pomocą kamer Schmidta.

W wyniku dyskusji nad referatem obu podkomisji na ogólne zebranie Unii zgło
szono następujące wnioski, które zostały na tym  zebraniu jednomyślnie uchwalone:

Komisja 25 zaleca, aby 1) Do standaryzacji w dwubarwnej fotometrii obserwa
torowie stosowali: a) modyfikację międzynarodowego układu pg, pv lub b) układu B 
V Johnsona i Morgana lub c) na południowej półkuli ule ład 1953 8.

2) Do standaryzacji w trójbarwnej fotometrii obecnie należy stosować układ Jo h n 
sona i Morgana.

3) Obserwatorom zaleca się, aby przy wyznaczaniu wielkości niebieskich lub foto
graficznych (pg) stosowali filtry, które odcinałyby promieniowanie o długości fali krót
szej od 3800 A.

Jedna godzina spośród 5 godzin posiedzeń komisji 25 była poświęcona problemowi 
scyntylacji. Postanowiono nadal to zagadnienie utrzymać w ramach prac komisji, zgło
szono jednak do komitetu wykonawczego wniosek o utworzenie nowej podkomisji 
widoczności (po ang. seeing, po franc, qualite des images).

Nie mam możności referowania przebiegu posiedzeń innych komisji wobec skiero
wania głównej uwagi na problemy fotometryczne i tylko dorywczego uczestnictwa

_
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w posiedzeniach innych komisji. Pragnąłbym jeszcze wspomnieć o pracach komisji 8 
(astronomii południkowej) pozostającej pod przewodnictwem M. S. Z w ieriew a.

Komisja ta  odbyła dwa posiedzenia trwające łącznie 3 godziny. Przedmiotem 
dyskusji było sprawozdanie przewodniczącego komisji, obejmujące przegląd prac doko
nanych od czasu kongresu w Rzymie. W sprawozdaniu tym dużo mówiło się o kata
logu słabych gwiazd (KSZ), w szczególności zaś o tym, że różniczkowe obserwacje fun
damentalnych gwiazd tego katalogu w układzie FK 3 ukończone zostały w Kazaniu, 
Taszkiencie, Odessie, Kijowie, Gołosjejewie i Wrocławiu. Absolutne obserwacje tych 
gwiazd ukończono w Kazaniu, wykonywane są w Pułkowie, Taszkiencie i Gołosjejewie, 
a wkrótce rozpoczną się we Wrocławiu i w obserwatorium w Cape. Sprawa należytego 
zorganizowania obserwacji południkowych na półkuli południowej budziła szczególne 
zainteresowanie wśród członków komisji, czego wyrazem była uchwała przedstawiona 
ogólnemu zebraniu, zalecająca wzmożenie działalności obserwacyjnej na półkuli południo
wej na kolach południkowych Australii, Afryki Południowej i Ameryki Południowej. 
Mają być reaktywowane koła południkowe w Sant Jago (Chile) i w La Plata (Argen
tyna), w południowej zaś Patagonii na szerokości — 50“ buduje się obserwatorium, 
w którym mają być dokonywane również obserwacje południkowe.

Zagadnienia astrometrii południkowej były omawiane ponadto na wspólnej dyskusji 
nad gwiazdami fundamentalnymi, która odbyła się 5 września. Dyskusja ta nie doty
czyła katalogu słabych gwiazd, który już był szczegółowo omawiany poprzednio na 
kongresie w Rzymie. Tematyka obejmowała inne zagadnienia astrometrii fundamen
talnej. A więc A. K o p ff z Heidelbergu mówił o rewizji i rozszerzeniu katalogu FK 3, 
wykazując potrzebę obserwacji gwiazd dodatkowych. A. Niemiro wygłosił referat o ka
talogu FK 3, N 30 i o absolutnych pułkowskieh katalogach, wskazując między innymi 
na istnienie systematycznych różnic w pozycjach katalogów FK3 i N 30 zależnych od 
rektascensji. H. S p e n ce r J o n e s  referował stan fundamentalnej astronomii w obser
watorium w Greenwich. Instrumenty południkowe tego obserwatorium były zdemon
towane już podczas wojny i przeniesione do obserwatorium w Herstmonceux Castle. 
Dużego programu jeszcze nie udało się rozpocząć. F . P. S c o t t  mówił o fundamental
nych obserwacjach w Waszyngtonie, a R. H. S t o y —-o podobnych obserwacjach 
w Cape. W tym to obserwatorium obok gwiazd FK 3 włączono do obserwacji również 
gwiazdy KSZ.

W  generalnej dyskusji M. S. Zwieriew wskazał na potrzebę jednoczesnego obser
wowania gwiazd metodami absolutnymi w kilku obserwatoriach. Wskazał na to, że 
postęp astrometrii zależy od wprowadzenia nowych metod obserwacyjnych, w szczegół-, 
ności duże znaczenie miałoby nawiązywanie położeń gwiazd do planetoid i galaktyk. 
Wreszcie wskazał na doniosłość przedłużenia obserwacji KSZ na południową półkulę, 
podkreślając w szczególności nienormalny stan, że w Australii nie są wykonywane 
obserwacje południkowe, choć w trzech obserwatoriach (Perth, Sydney, Melbourne) 
były dawniej kola południkowe.

Można było by podać wiele doniosłych szczegółów z posiedzeń innych komis j i. Częściowo 
uczynił to już w artykule swym prof. S. Piotrowski, a będzie o tym mowa też w artykule 
prof. J .  Witkowskiego. Ponieważ oba te referaty nie informują o tak bardzo aktualnych 
zagadnieniach słonecznych, więc prągnąłbym choć parę słów im poświęcić. Nie mam 
zamiaru poruszać ogromu zagadnień dyskutowanych żywo na posiedzeniach pięciu 
komisji słonecznycli Unii, a wspomnę tylko o wspólnej dyskusji na temat rozbłysków 
słonecznych. W siedmiu referatach tej dyskusji poruszano różne zagadnienia związane 
z rozbłyskami, między innymi i możliwość powstawania w nich promieni kosmicznych 
powstających na skutek wielkiej prędkości cząstek rzędu 60 000 lcm/sek. Jakkolwiek 
jest to prędkość bardzo duża, to A 1 f v en zauważył, że jest ona jeszcze zbyt mała, by
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mogła dać początek promieniom kosmicznym. Niezwykle interesującym momentem 
tej dyskusji był pokaz filmu z rozbłyskami, wykonany w USA, powtórzony z udziałem 
licznego grona uczestników kongresu.

Kongres zakończył się w dniu 5 września 1955 r. przyjęciem rezolucji i wyborem 
nowych władz Unii. O niektórych rezolucjach była już mowa zarówno w niniejszym 
referacie, jak i w referacie prof. S. Piotrowskiego. Na- wzmiankę zasługują dwie nastę
pujące rezolucje:

1) Komisja 10 (zjawiska fotosferyczne na Słońcu): Komisja zaleca podjęcie z okazji 
Roku Geofizycznego, pod kierownictwem Federalnego Obserwatorium w Zurychu, 
szczegółowych badań ogólnych nad rozwojem plam słonecznych.

2) Komisja 22 (Meteory. Światło zodiakalne i analogiczne zagadnienia): Komisja 
proponuje ogólnemu zebraniu zorganizowanie Międzynarodowego Koku Meteorycznego 
z okazji Międzynarodowego Roku Geofizycznego w celu badań nad zagadnieniami 
zarówno astronomicznymi, jak i geofizycznymi związanymi z meteorami. Rok Meteo- 
ryczny powinien być zorganizowany przez astronomów czechosłowackich.

O wielu innych rezolucjach obejmujących 17 stron maszynopisu nie wspominam
Władze Unii na trzylecie (1955— 1958) wybrano w następującym składzie:
Prezes: A. D a n jo n  (Francja). Wiceprezesi: A. C o u d er (Francja), 0 . H e c k m a n n . 

(Niemcy), B .K u k a rk in  (ZSRR), E. R y b k a  (Polska), P . S w ings (Belgia) i R. v. d. 
R. W o o lley  (Wielka Brytania). Sekretarzem generalnym pozostaje nadal P . Tli. O o ste r- 
h o ff  (Holandia).

Zgodnie z tradycją kongresów astronomicznych i tym  razem uczestnicy kongresu 
brali udział w wycieczkach i licznych przyjęciach towarzyskich. Na wzmiankę zasłu
guje przyjęcie u  prezydenta Republiki Irlandzkiej w Dublinie i przyjęcie przez Rząd 
Północnej Irlandii w Belfaście, to ostatnie zorganizowane 6 września, a więc już po 
zakończeniu kongresu. W niedzielę zaś 4 września zorganizowano dwie wycieczki spe
cjalnymi pociągami do jezior w pobliżu Killarney w południowo-zachodniej części 
wyspy i do Connemara w pobliżu zachodniego wybrzeża Irlandii. Wycieczki te  dały 
możność uczestnikom kongresu zaznajomienia się z przyrodą Irlandii. Odnieśliśmy w a 
żenie, że Irlandia jest krajem ubogim, mało urodzajnym, widzieliśmy bowiem nie
wiele pól uprawnych, a głównie pastwiska.

Bardzo atrakcyjne były wycieczki do obu obserwatoriów irlandzkich: Dunsink 
pod Dublinem i Armagh w  Północnej Irlandii. Obserwatorium w Dunsink, pozostające 
pod kierownictwem prof. H. A. B riick a , było założone przez U s s h e ra  około 1780 r. 
i przez 150 la t należało do Trinity College w Dublinie. Najwybitniejszym dyrektorem 
tego obserwatorium w X IX  w. był słynny matematyk Wiliam Rowan H a m ilto n , 
twórca lcwaternionów. Po nim funkcje dyrektorów sprawowali między innymi: Ro
bert B a ll, E. W h i t ta k e r  i H. C. P lu m m e r. Około 1921 r. praca w obserwatorium 
prawie zanikła, a około r. 1930 przestało ono funkcjonować i dopiero w roku 1947 zostało 
przez rząd Republiki Irlandzkiej restytuowane, uzyskując przy tym  nowoczesne wypo
sażenie. Z dawnych instrumentów pozostał tylko 30 cm refraktor, który służy teraz 
do obserwacji fotoelektrycznych, nowymi zaś instrumentami ąą 70 cm reflektor prze
znaczony również do badań fotoelektrycznych i teleskop słoneczny.

Lunety są zaopatrzone w aparaturę elektroniczną. Na przykład przy 30-centy- 
metrowym refralctorze zainstalowana została aparatura telewizyjna, przeznaczona do 
badań astronomicznych, a przy 70-centymetrowym reflektorze jest fotometr liczący 
impulsy fotonowe. Przy spektrografie słonecznym będzie zainstalowana fotoelektryczna 
rejestracja widma. Niezależnie od tej aparatury instalowany jest w obserwatorium 
w Dunsink spektrohelioskop.
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Z instrumentów pomiarowych laboratoryjnych na szczególną uwagę zasługuje 
wielki astrofotometr Eichnera, który jest stosowany do pomiarów klisz uzyskiwanych 
za pomocą wielkiego teleskopu Schmidta-Bakera w Boyden Station w Bloemfontein 
W  Afryce Południowej. Teleskop ten pozostaje pod łącznym zarządem trzech obser
watoriów — Armagli z Północnej Irlandii, Dunsink i Harvard (USA).

Obserwatorium w Dunsink, choć. niewielkie, jest jednak dobrze przygotowane do 
nowoczesnej działalności obserwacyjnej, w czym współudział w korzystaniu z wielkiego 
teleskopu Schmidta-Bakera w Bloemfontein jest szczególnie użyteczny.

Co Się tyczy obserwatorium astronomicznego w-Armagh w Północnej Irlandii, zało
żonego w X V III wieku, to jest ono mniej nowoczesne niż obserwatorium w Dunsink 
i nie ma dużych instrumentów. Pozostaje pod kierownictwem prof. E. M. L in d s a y a .

Dnia 7 września wszyscy prawie uczestnicy kongresu rozjechali się do swych krajów. 
Delegacja polska w drodze powrotnej zwiedziła obserwatorium w Herstmonceux w po
bliżu miasta Eastbourne w południowej Anglii, dokąd przenosi się obserwatorium z Green
wich. Dane nam było zobaczyć obserwatorium w stadium budowy, jako zaś gotowe 
instrum enty -— koło południkowe, teleskop zenitalny i teleskop do badań Słońca. 
Dnia 9 września wróciliśmy do Polski. .

Kończąc niniejsze sprawozdanie prągnąłbym podkreślić wielkie znaczenie kongre
sów dla organizacji współpracy międzynarodowej. Wszyscy uczestnicy kongresu dubliń- 
skiego zgodnie wyrażali przeświadczenie, że kongres ten zadania swe spełnił całkowicie. 
Harmonijna praca kongresu, żywa wymiana myśli między astronomami różnych kra
jów, konkretna współpraca naukowa między astronomami krajów o różnych ustrojach 
społecznych i politycznych — wszystko to stanowi bardzo istotny czynnik postępu 
nie tylko w dziedzinie astronomii, lecz i w zacieśnianiu ogólnej współpracy kulturalnej 
między narodami. Należy wyrazić tylko ubolewanie, że delegacja polska na kongres 
dubliński była tak  bardzo nieliczna, niewspółmiernie szczupła w zestawieniu z między
narodową pozycją astronomii polskiej.

Z wizytą w obserwatoriach radzieckich

J. MERGENTAPEE

W drugiej połowie września 1955 r. odbyło się uroczyste otwarcie (czynnego już 
zresztą od paru lat) obserwatorium astrofizycznego na Krymie, połączone z konferencją, 
której tematem były mgławice gazowe, zagadnienia heliofizyczne i niektóre problemy 
z innych działów astrofizyki. W uroczystości tej i konferencji prócz delegatów ze wszyst
kich obserwatoriów radzieckicłi na zaproszenie Akademii Nauk w Moskwie wzięli 
udział goście z innych państw. Reprezentowane były Anglia, Chiny, Czechosłowacja, 
Francja, Indie, Niemcy, Polska i Węgry. W sumie przyjechało z zagranicy 10 osób, 
gdyż Czechosłowacja i Chiny przysłały po 2 delegatów. Akademia dołożyła starań, 
by nasz 3-tygodniowy pobyt w Związku Radzieckim pozostawił jak najmilsze wrażenie, 
by był urozmaicony wycieczkami, przedstawieniami, by pozwolił nam przede wszystkim 
zapoznać się z poważnymi osiągnięciami astronomii w Moskwie, w dwu obserwatoriach 
krymskich i w Obserwatorium Biurakańskim na zboczach Aragezu w Armenii.

Przed przystąpieniem do właściwego sprawozdania naukowego — krótki opis 
podróży. Po parodniowym pobycie w Moskwie samolotem przejechaliśmy do Symfe
ropola, skąd samochody przewiozły nas do obserwatorium położonego o parę kilometrów 
od wsi Partizantskaja na płaskowzgórzu wysokim około 600 m na północ od gór wypię
trzonych na południowo-wschodnim brzegu półwyspu. Po 4 dniach pobytu w obserwa
torium (w tym  czasie zrobiliśmy wycieczkę do Bakczyseraju i Czufut-Kale) wyjecha-
Postępy A stronom ii t. IV  z. 2
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liśmy samochodami <lo Jałty , dokonując stam tąd krótkiego wypadu parogodzinnego 
do obserwatorium w Simeizie. Następnego dnia z Ja łty  drogą morską przenieśliśmy 
się do Suchumi, zawadzając po drodze o Noworosyjsk i Soczi. Po dwudniowym pobycie 
w Sucliumi i zrobieniu stąd wycieczki do jeziora Rica na Kaukazie samolotem uda
liśmy się do Tbilisi, .skąd samochodami następnego dnia (wobec złej pogody nie można 
było lecieć samolotem) przez Przełęcz Siemienowską na wysokości 2114 m i koło nie
wiele niżej leżącego olbrzymiego jeziora Sewan, przez Erywań, przyjechaliśmy wprost 
do Biurakanu leżącego w odległości paru kilometrów od wsi Asztarak na zboczach wy
gasłego wulkanu Aragez. W Biurakanie zwiedziliśmy obserwatorium i wzięliśmy udział 
w odbywających się tam obradach. Zrobiliśmy stam tąd wycieczkę do stolicy ducłiowej 
Armenii — Eczmiadzinu — i do ruin starożytnego kościoła ormiańskiego w Zwartnocu, 
oraz do kołchozu, w którym winogrona są uprawiane na setkach hektarów. Byliśmy też 
na ormiańskiej operze w obecnej stolicy Armenii — Erywaniu. Z Erywania samolotem 
przez Suchumi, Rostów, ( 'harków polecieliśmy znów do Moskwy, skąd delegaci rozje
chali się do swoich krajów.

Taki był geograficzno-kraj obrazowy przebieg podróży. Trudno się dziwić, że k ra j
obraz pozostawił niezapomniane wrażenia, czasem dominujące — jak śnieżny stożek 
wspaniałego Araratu nad Erywaniem, oglądany ze zboczy Aragezu — nad przeży
ciami o charakterze naukowym. Ale i te ostatnie były niemniej mocne i ciekawe. Na 
przeżycia te złożyło się zapoznanie się z pięknie wyposażonymi nowożytnymi obser
watoriami oraz treść referatów i dyskusji.

W  czasie pobytu w Moskwie odwiedziłem obserwatorium uniwersyteckie, które 
pokazał mi uprzejmie jego dyrektor prof. B. W. K u k a rk in . Obserwatorium to — po
myślane głównie jako zakład szkoleniowy — zaopatrzone jest w instrumenty pozwala
jące także na prowadzenie poważnych badań naukowych. Wymienię tu  tylko bardzo 
pomysłowo skonstruowany koronograf zaćmieniowy horyzontalny, spektrohelioskop, 
astrograf, liczne mikrofotometry itp. W obserwatorium prowadzone są poważne bada
nia z zakresu astronomii gwiazdowej; pomocą jest tu  ułożony przez prof. P. P. P a re -  
n a g ę  katalog kartkowy paralaks gwiazd, nie mówiąc o katalogu gwiazd zmiennych i in. 
W budowie jest wielki wieżowy teleskop słoneczny ze spektroheliografem i wiele innych 
aparatów i budowli. W porównaniu z naszymi obserwatoriami — wrażenie imponujące. 
Wrażenie to pogłębić się miało w dalszym ciągu.

Obserwatorium astronomiczne na Krymie jest także nowe. To, co jest dzisiaj, po 
niespełna 10 latach budowy, to tylko „pierwszy rzut". Powstało ono po wojnie i ma już 
na swoim koncie niejedną poważną, czasem rewelacyjną wręcz pracę naukową. Główne 
narzędzia - to 122-centymetrowy reflektor, zaopatrzony w spektografy — jeden 
z większą, drugi z mniejszą dyspersją, 50-centymetrowy reflektor meniskowy służący 
głównie w tej chwili do pomiarów fotoelektrycznycli, podwójny astrograf o średnicy 
40 cm używany także i do pomiarów fotoelektrycznycli, wielki wieżowy teleskop sło
neczny w y p o s a ż o n y  w najnowocześniejszą aparaturę widmową pozwalającą na foto
grafowanie widma słonecznego lub bezpośrednią rejestrację fotoelektryczną natężeń 
w widmie. Podstawową częścią spektrografu jest siatka dyfrakcyjna o 600 nacięciach 
na milimetr, osiągana dyspersja wynosi 1,5 A/mm w widmie I rzędu i 0,75 A/mm wwid- 
dmie II rzędu. Zastosowanie dodatkowych zwierciadeł pozwała pracować przy ognisko
wej 5, 12, 21, i 35 metrów. Średnica głównego zwierciadła wynosi 40 cm. Drugim narzę
dziem przeznaczonym do badań słonecznych jest koronograf zaopatrzony w filtr inter- 
ferencyjno-polaryzacyjny Hilwarta — Siewiernego, służący do wizualnych i kinemato
graficznych obserwacji protuberancji i chromosfery. W związku z badaniami helio- 
fizycznymi pozostaje też skromny interferometr do pomiarów promieniowania radio
wego Słońca i ładna aparatura do pomiarów jonosferycznych.
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Oczywiście przede wszystkim interesowały mnie urządzenia lieliofizyczne, które 
nie ustępu ją najlepszym  tego rodzaju instrum entom  w innych krajach, staw iając Obser
w atorium  K rym skie w rzędzie czołowych zakładów astrofizycznych. Dział heliofizyki 
został rozbudowany głównie dzięki wysiłkom A. B. S ie w ie rn e g o , E. E . M u s te la  
i innych, a  ta k  pełnego zapału i zawziętego obserw atora, jakim  jest E . F . S z a p o s z n i-  
k o w a , spędzająca większą część życia p rzy  koronografie, nie w każdym  obserwatorium 
można spotkać. Inicjatorem  budow y nowego obserw atorium  i jego pierwszym dyrek
torem  był G. A. S z a jn ,  k tó ry  zrzekł się swojego stanow iska na rzecz A. B. S ie w ie r 
n eg o , mimo nieszczególnego zdrowia niw rezygnując nadal z nacechowanej zawsze 
żywą inwencją pracy  w  obserwatorium oraz z kierownictwa oddziału w  Simeizie. W arto  
też wspomnieć, że obserwatorium  zajm uje teren około 100 hektarów  powierzchni, że 
na tym  terenie stoi już kilkadziesiąt budynków , że pracuje tam  ponad 100 osób, w  tym  
około 20 astronom ów. J e s t to  zaś dopiero początek.

Program  konferencji był dość bogaty. Postaram  się w błyskawicznym skrócie omó
wić choć ważniejsze z poruszonych zagadnień. Po w stępnych przemówieniach i zwie
dzeniu obserw atorium , drugiego dnia rozpoczęto obrady referatem  G. A. S z a jn a ,  
k tó ry  mówił o możliwości in terpretacji obserwowanej orientacji włókien mgławic ga
laktycznych za pomocą założenia, że działają tu  pola m agnetyczne, że zatem  fale ude
rzeniowe nie odgryw ają roli decydującej. Byłoby to  obok obserwacji polaryzacji światła 
gwiazd, teorii pow staw ania prom ieni kosmicznych i niektórych danych z zakresu rad io
astronom ii jeszcze jedno źródło inform acji o galaktycznych polach m agnetycznych. 
Myśl tę  już w 1951 r. sformułował Szajn n a  podstaw ie m ateriału  obserwacyjnego z r. 1950. 
W  referacie na zjeździe pokazano bogaty  m ateriał obserwacyjny potw ierdzający p ie r
w otne przypuszczenie. Zakładając, że mgławice em isyjne są u tw oram i niestałym i, 
rozszerzającymi się, skoro ruch gazów w polu m agnetycznym  jest ham owany w kierunku 
prostopadłym  do linii sił pola, łatwo zrozumieć, dlaczego ty le  mgławic em isyjnych m a 
ksz tałt w ydłużony w obecności dostatecznie jednorodnego pola m agnetycznego. Większe 
„strugi" mgławic, tak ie jak  w Łabędziu, m ogłyby być tłum aczone nakładaniem  się 
wielu mgławic sąsiednich. W  mgławicach rozszerzających się jednostajnie we w szyst
kich kierunkach jasność powierzchniowa spada na zewnątrz proporcjonalnie do 5 potęgi 
średnicy p rzy  rozszerzaniu w  jednym  kierunku, jak  je st w  obecności pól m agnetycz
nych, jasność spada proporcjonalnie tylko do 2 potęgi, co powoduje lepszą widzialność 
takich  mgławic. Przypuszczenie co do w pływu pól m agnetycznych na orientację m gła
wic znajduje m. in. potw ierdzenie w  obserwowanym w okolicy li i % Persei identycznym  
praw ie k ierunku smug mgławic z kierunkiem  polaryzacji św iatła gwiazd. Podobnie 
jest zresztą i w wielu innych okolicach nieba. Szajn zwrócił też uwagę n a  dużą rolę, 
jak a  może odgrywać ogólne pole m agnetyczne w utrzym aniu  trwałości ram ion spiral
nych galaktyk, n a  obecność lokalnych pól m agnetycznych w tak ich  mgławicach jak  w Orio
nie i in. P roste  rozumowanie pozwala z obserwacji tego rodzaju wyliczyć natężenie pola 
m agnetycznego, k tó re  w ypada równe około 10—6 erstedów'-, zgodnie z "wartością uzyski
w aną z innych rozważań. Szajn nie neguje całkowicie możliwości istnienia fal uderze
niowych. Znalazło to  w yraz w  referacie S. B. P ik i e l n e r a ,  poświęconym rozważaniom 
na  te m at dynam iki m aterii mgławicowej. M ateriał obserwacyjny został zebrany z po
m ocą mgławicowego spektrografu w  Simeizie. W  założeniu, że świecenie mgławic NGC 
(i960—6992 je st spowodowane falą uderzeniową, z rozkładu jasności m ożna wyliczyć, 
że prędkości są rzędu 100—-140 km /sek. P rzy  uwzględnieniu ruchów turbulen tnych  
i pól m agnetycznych w  mgławicy Oriona można wyliczyć gęstość gazu równą 
6 x 10~21 g/cm8, gęstość pyłu  0,70 x  10"22 g/cm3 i natężenie pola magnetycznego rzędu 
3 x 10~* erstedów.

7*
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Trudno omawiać treść wszystkich referatów, których było około 20 na Krymie 
i kilka w Biurakanie. Wspomnę tylko o tych, które mnie specjalnie zainteresowały. 
Mam nadzieję, że może wybór ten nie będzie całkowicie przypadkowy. W referacie 
poświęconym mgławicom planetarnym I. S. S zk ło w sk i podał nową metodę wyzna
czania odległości tych obiektów i wyliczył, że w końcowym stadium gwiazda centralna 
jest zwykłym białym karłem. Metoda podana przez autora różni się od poprzednio 
przyjmowanej przez W o ro n c o w a -W e lia m in o w a  w tym , że nie trzeba zakładać 
niezmiennej jasności. Zagadnienie mgławic planetarnych jest bardzo żywe wśród astro
nomów radzieckich, o czym świadczyć może np. wyjście w ubiegłym roku w Erywaniu 
z druku książki G. A. G u rz a d ia n a  omawiającej te utwory i będącej oryginalnym 
opracowaniem dynamicznych problemów, jakie występują przy badaniu mgławic pla
netarnych.

Oba posiedzenia w dniu 21 września poświęcone były wyłącznie zagadnieniom 
heliofizycznym. A. B. S ie w ie rn y  mówił o ciekawym zjawisku emisji ciągłej w widmie 
niektórych aktywnych obszarów atmosfery słonecznej. W emisji pochodni, obłoków 
i rozbłysków w dobrych warunkach widzialności mażna obserwować po obu stronach 
linii H wodoru i linii wapnia wąskie wąsy niewiele szersze od krążka dyfrakcyjnego, 
powstającego wskutek rozproszenia w optyce lunety. Dowodziłoby to istnienia emisji 
z małych obszarów, emisji krótkotrwałej oraz tego, że w ogóle emisja różnych utworów 
na Słońcu ma charakter jakby krótkotrwałych wybuchów na małej powierzchni. Emisja 
obserwowana, dająca „wąsy“, pochodzi zapewne z małego obszaru pod chrom asf erą, 
gdzie zachodzi gwałtowny wybuch powodujący następnie powstanie fali uderzenio
wej, wzmożonej rekombinacji itp. procesów charakterystycznych dla rozbłysków. 
Siewierny nie wyklucza możliwości reakcji jądrowych jako przyczyny tych wybuchów. 
Jest to  prawdopodobne wobec stwierdzenia dość dużych ilości litu i berylu w chromo- 
sferze oraz odkrycia przez Siewiernego izotopu wodoru. Mechanizmem pobudzenia 
atomów w chromosferze, szczególnie w obłokach wapniowych, zajmował się E. R. M uste l. 
Wykazał on, że atomy wapnia w obłokach są pobudzane przez zderzenia z elektronami, 
a nie odgrywa prawie żadnej roli rekombinacja, gdy tymczasem w całej zapewne chro
mosferze pobudzenie atomów wodoru należy przypisać zjawiskom rekombinacji. Tym 
się tłumaczą np. ogromne różnice w jasności rozmaitych, bliskich sobie miejsc chro- 
inosfery fotografowanych w linii wodoru, gdyż rekombinacja jest proporcjonalna do 
drugiej potęgi ilości swobodnych elektronów. Małe więc różnice w gęstości powodują 
ogromne różnice w jasności, co nie zachodzi w przypadku atomów wapnia, których 
pobudzenie mało zależy od gęstości, a głównie od temperatury. Z rozważań na tem at 
emisji atomów wapnia z pochodni autor wylicza, że Słońce traci rocznie około 6 X1017 g 
masy dzięki emisji korpuskularnej.

Na ogromną niejednorodność budowy chromosfery zwrócił uwagę w swoim refe
racie V. A. K r a t  przy okazji omawiania wyników obserwacji i badań przeprowadzanych 
w Obserwatorium Pułkowskim. Jednym  z ciekawszych wyników było stwierdzenie, 
że najmniejsze granule obserwowane mają średnice rzędu 100 km. Chromosfera może 
być trak tow ana jako zbiór włókien wodorowych o temperaturze 6000—15 000° i włókien 
helowych o temperaturze 25 000—40 000°, jak  wynika z rozważań nad kształtem i na
tężeniem linii helu i wodoru. Koronie słonecznej poświęcone były dwa referaty. W. W. W it
k iew icz  mówił o badaniach kształtu korony w okresie minimum za pomocą obserwacji 
zakrycia radioźródła mgławicy Krab. Zakrycia takie w czasie maksimum aktywności 
słonecznej nie dają wyników ze względu na zbyt niejednorodną strukturę „radiową" 
korony w tym  okresie. M. N. G n iew y szew  omawiał niektóre ostatnie wyniki doty
czące korony. Obserwowana w okresie od sierpnia 1954 do marca 1955 silna emisja 
helowa korony (linia „1)“), obecność w koronie protuberancji i inne zjawiska zdają się
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wskazywać na to, że przynajmniej w niektórych okolicach i w niektórych okresach 
czasu tem peratura korony jest znacznie niższa od przyjmowanej ostatnio. Być może 
np. że silna linia czerwona i emisja helu w koronie w okresie minimum aktywności jest 
związana z ochłodzeniem się ogólnym korony w tym  czasie.

Na zakończenie przeglądu referatów wygłoszonych na zjeździe wspomnę jeszcze
0 jednym z najhardziej rewelacyjnych referatów, wygłoszonym przez D. C h a lo n g e ’a 
z Obserwatorium Paryskiego, który powtórzył go następnie w Biurakanie i w Moskwie. 
Możliwie najkrócej treść odkrycia da się tak  przedstawić: W widmie gwiazd wcześniej - 
szych typów niż Słońce i w odniesieniu do Słońca rozkład jasności w widmie ciągłym 
jest tłumaczony obecnością ujemnych jonów wodorowych. W gwiazdach gorętszych 
w krótkofalowej części widma występuje nadmiar promieniowania, tak  jakby zbyt 
mała ilość ujemnych jonów wodorowych nie zasłaniała gorętszych warstw gwiazdy. 
Brak dotychczas teoretycznego uzasadnienia tego zjawiska.

Nie wymieniłem wszystkich referatów. Pomijam referaty E U iso n a , V a n y sk a , 
D esze ’a, N ik o n o w a , B ro d sk ie j, a między innymi i swój własny, nie chcąc relacji 
przeciążać szczegółami.

Dwa dni spędzone na okręcie w czasie podróży po Morzu Czarnym (które wcale 
nie jest czarne, ale ma kolor podobny do Bałtyku), pozwoliły odpocząć po wytężającej 
pracy, głównie odbiorczych warstw mózgu i usystematyzować wrażenia i nowe kon
cepcje, z którymi zetknęliśmy się na Krymie. Zanim wsiedliśmy na okręt, odwiedzi
liśmy bowiem jeszcze G. A. Szajna w jego obserwatorium w Simeizie, pracującym nie
mniej ciekawie i twórczo niż obserwatorium Krymskie. Najciekawszy z instrumentów 
tam  oglądanych —- to spektrograf mgławicowy, kamera Maksutowa o średnicy 64 cm
1 nieduży astrograf, któremu zawdzięczać można odkrycie licznych planetoid i komet. 
Instrumentem tym  posługiwał się zmarły niedawno H. N. N ie u jm in .

Podróż okrętem obfitowała także w emocje. W dniu 25 września rano w okolicy 
Soczi obserwowaliśmy kilkanaście trąb  powietrznych, defilujących w niedużej odległości 
koło okrętu. Pojedynczą taką  trąbę w tej samej mniej więcej okolicy widzieliśmy na
stępnie w dniu 2 października z samolotu. Zostawiwszy swój aparat fotograficzny we 
Wrocławiu, zazdrościłem tym towarzyszom podróży, którzy dzięki posiadanym apara
tom na kliszy utrwalili to zjawisko.

W Biurakanie wylądowaliśmy z samochodów wieczorem we czwartek w dniu 
29 września. Następnego dnia oglądaliśmy dokładnie obserwatorium i uczestniczyliśmy 
w seminarium. Obserwatorium Biurakańskie jest mniejsze od Krymskiego, ale niemniej 
nowoczesne. Budynki są z tufu wulkanicznego rdzawoczerwonawego; oczywiście wybu
dowano hotel z kilkunastu pokojami, stołówką, salą konferencyjną, salą pingpongową itp. 
Duży gmach główny zawiera bibliotekę i pracownie, w pawilonach znajdują pomiesz
czenie instrum enty astrofizyczne. Heliofizyka nie jest tam  uprawiana. W krymskich 
obserwatoriach wszystkie teleskopy poza największym starego typu są typu Maksu
towa. W Biurakanie dominuje konstrukcja typu Schmidta. Takiej konstrukcji jest 
największy tam tejszy reflektor półmetrowej średnicy, tym  różniący się od normalnej 
konstrukcji Schmidta, że p łyta korekcyjna ma taką samą średnicę jak zwierciadło. 
W okolicy ogniska umieszczona jest korekcyjna soczewka Piazzi—Schmidta pozwala
jąca na fotografowanie na płaskich kliszach, a nie wklęsłych jak w wielu reflektorach 
tego typu. Instrum ent ten dający dobre pole widzenia o powierzchni olcolo 25° kwadra
towych przeznaczony jest głównie do fotografowania mgławic pozagalaktycznych. 
Można z jego pomocą fotografować gwiazdy do 19“ 5. Drugi, mniejszy „Schmidt", 
o średnicy zwierciadła 12 cali i p ły ty  korekcyjnej 8 cali, o zasięgu 17” 5, zaopatrzony 
w pryzm at obiektywowy i polaroid, służy do pomiarów spektrofotometrycznych i pola
ryzacyjnych. Szesnastocalowy reflektor Szwartzschilda-Maksutowa zaopatrzony w fo-
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tom etr fotoelektryczny z 14-kaskadową fotokomórką produkcji radzieckiej przezna
czony jest do badań kolorymetrycznych i zwykłej fotometrii w zasięgu 10”  przy po
miarach kolorymetrycznych. Wreszcie 10-calowy reflektor zaopatrzony w spektrograf 
bezszczelinowy kwarcowy, dający dyspersję 210 A/mm koło H/3, pozwalający na badanie 
widma gwiazd do 8 wielkości przy ekspozycji około 20 minut. Instrumentem tym  ba
dane są równoważne szerokości linii, ciśnienie elektronowe, nieciągłość Balmera itp. 
Pięknym uzupełnieniem tej aparatury jest interferencyjny teleskop radiowy i spektro
graf mgławicowy. Liczne pomocnicze narzędzia pozwalają na rejestrację klisz, pomiary 
pozycji itp. podobnie jak w poprzednio opisywanych obserwatoriach.

Na seminarium poza omawianym już referatem Chalonge’a wysłuchaliśmy refe
ratów: G. A. G u rz a d ia n a  o Balmerowskim dekremencie w mgławicy Oriona, 
L. W. M irz o ia n a  o widmie ciągłym gwiazdy BD-l-670 922, której typ widmowy w dłu
gofalowej części widma jest dG7, a w krótkofalowej B3, D o m b ro w sk ie g o  o foto
graficznych i fotoelektrycznych pomiarach polaryzacji światła mgławic oraz w ostatnim 
dniu krótkiego pobytu referat dyrektora obserwatorium W. A. A m b a rc u m ia n a  
o radiogalaktykach. Ambarcumian zrewidował poglądy na rolę zderzeń galaktyk, 
uważając, że radiogalaktyki to galaktyki rozdzielające się na dwie części pojedyncze. 
Ta rewolucyjna idea znajduje potwierdzenie m. i. w tym, że radiogalaktyki należą do 
utworów olbrzymich, a zderzenia występujących dośó rzadko galaktyk tego typu 
są bardzo mało prawdopodobne. Zagadnienie to postaram się nieco bliżej omówić 
w osobnej notatce, dlatego szerzej nie rozwodzę się tu  nad nim.

Eeferat Ambarcumiana zakończył astronomiczne wrażenia. Nazajutrz przed wscho
dem Słońca opuściliśmy gościnny Biurakan, by po kilkunastu godzinach znaleźć się 
znowu w Moskwie, skąd rozjechaliśmy się w różne strony świata.

W licznych toastach na bankietach i przyjęciach podkreślano zawsze, że Polska 
jest ojczyzną Kopernika, Mickiewicza, Chopina. Odpowiadałem na toasty z pewnym 
zażenowaniem. Gdybym chociaż był muzykiem lub literatem. Pech chciał, że jestem 
astronomem. Jak  reprezentować ubogą astronomię kraju, który poza piękną Koperni
kowską tradycją tak niewiele zdziałał w tej dziedzinie i ma dziś tak  niesamowicie ubogie 
możliwości pracy? Może sytuacja ta  zmieni się niedługo. Chciałbym, aby rzeczywiście 
już niedługo astronomowie polscy mogli nie odpowiadać wstydliwie milczeniem na 
pytania dotyczące wyposażenia instrumentalnego naszych obserwatoriów.

Komentarzem do tego smętnego zakończenia nieeh będzie uwaga, że spośród 4 obser
watoriów, które odwiedziłem, jedno tylko było zakładem uniwersyteckim. Pozostałe 3 są 
w całości utrzymywane przez Akademię Nauk, przy tym  to w Biurakanie — przez 
Ormiańską Akademię Nauk, a ludność Republiki Ormiańskiej liczy zaledwie l x/a miliona 
mieszkańców. «



Prof. dr Edward Stenz

(Wspomnienie pośmiertne)

Dnia 21 lutego 1956 r. w szpitalu w Sztokholmie po długotrwałej i ciężkiej cho
robie zakończył swe pracowite życie prof, dr Edward S ten z , kierownik Zespołu K a
tedr Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Spośród grona naukowców polskich 
ubył niestrudzony badacz, zasłużony pedagog, 
umiejętny popularyzator i wybitny organizator 
placówek naukowych.

Urodził się 22 stycznia 1897 r. w Warszawie.
W r. 1917 rozpoczął studia wyższe na wydziale 
filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, studia 
uwieńczone dyplomem w r. 1924. Już w okresie 
studiów uniwersyteckich, począwszy od 1921 r., 
pełnił obowiązki asystenta w Zakładzie Fizyki 
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Od razu, w pierwszym okresie pracy nauko
wej prof. Stenza przedmiotem szczególnych jego 
zainteresowań stało się Słońce. Zainteresowania 
te przejawiły się w szeregu opublikowanych prac, 
dotyczących natężenia promieniowania słonecz
nego oraz własności optycznych atmosfery. W celu 
zapoznania się z podobnymi pracami za granicą 
przedsięwziął podróż do Niemiec i Szwajcarii, 
gdzie między innymi zwiedził obserwatoria słone
czne w Poczdamie, Frankfurcie nad Menem, 
w Davos i Arosa. Uczestniczył w polskiej wypra
wie w Alpy Berneńskie, by na Jungfraujoch, na 
wysokości 3487 m wykonać szereg pomiarów 
aktynometrycznych i pyrheliometrycznych. Już w tym  wczesnym okresie swej 
działalności naukowej wraz z prof. Gorczyńskim wziął udział w obradach Mię
dzynarodowej Komisji Promieniowania Słonecznego w Utrechcie w 1923 r. 
W jesieni 1925 r. zorganizował daleką wyprawę morską, której celem było badanie 
promieniowania słonecznego na Oceanie Atlantyckim. W czasie podróży ku wybrze
żom Argentyny na pokładzie okrętu „Flandrią11, z zastosowaniem filtrów, wykonał 
szereg pomiarów natężenia promieniowania słonecznego, których wyniki zawierają cie
kawe wnioski o wpływie szerokości geograficznej na widmo słoneczne. W r. 1926 na 
podstawie pracy p t. Natężenie promieniowania słonecznego i insolacja w Warszawie 
uzyskał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie ty tu ł doktora filozofii.

Powołany w 1925 roku na stanowisko kierownika wydziału morskiego Państwo
wego Insty tu tu  Meteorologicznego w Nowym Porcie i Gdyni, z właściwą sobie energią 
rzystąpił do organizowania badań w dziedzinie geofizyki, meteorologii i oceanografii,
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w szczególności zaś do zorganizowania laboratorium przystosowanego do widmowych 

badań nad Słońcem. Na ten okres czasu przypada również udział w ekspedycji zaćmie

niowej do Laponii, w której towarzyszył prof. T. Banachiewiczowi, w celu wykonania 

pomiarów natężenia promieniowania w czasie zaćmienia Słońca w dniu 29 czerwca 

1927 r.
W  latach 1928—31 prof. Stenz był współpracownikiem naukowym prof. H. Arctow- 

skiego w Zakładzie Geofizyki i Meteorologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

Zajmował się tam głównie magnetyzmem ziemskim, nie zaniedbując jednakże badań 

nad promieniowaniem słonecznym. Do tego okresu odnoszą się też liczne prace doty

czące teorii przyrządów pomiarowych w tej dziedzinie oraz podróż do południowej 

Francji, odbyta w r. 1931 dla przeprowadzenia badań nad widmem Słońca.

Po powrocie prof. Stenz poświęcił się na pewien czas geofizyce stosowanej, biorąc 

udział w pomiarach geofizycznych terenowych, zorganizowanych przez Państwowy 
Instytut Geologiczny na południu kraju. W  tym też okresie pracował jako starszy 

asystent w I Zakładzie Fizycznym Politechniki Warszawskiej. W  1936 r. wyruszył 

wraz z prof. J. Witkowskim w daleką podróż do Syberii środkowej, jako członek eks

pedycji naukowej do badania zaćmienia Słońca.
W  końcu 1937 r. zainteresowania badawcze skłoniły prof. Stenza do objęcia sta

nowiska kierownika Obserwatorium Wysokogórskiego na Kasprowym Wierchu, gdzie 

mógł się poświęcić bez reszty umiłowanym badaniom naukowym. Ale już w początku 
1939 r. opuścić musiał Tatry wobec propozycji wyjazdu do Afganistanu, dla zorgani

zowania tam służby meteorologicznej. Wyjazd nastąpił w maju tegoż roku. Wybucli 

wojny i niemożność powrotu do kraju przedłużyły pobyt w Afganistanie na długie lata. 

Zaczął się okres wytężonej pracy. Całą swą niespożytą energię i wieloletnie doświad

czenie poświęcił prof. Stenz budowie podwalin nauk geofizycznych w tym kraju, w wa
runkach nieraz bardzo trudnych i ciężkich, wykładając zarazem fizykę na uniwersy

tecie w Kabulu. Prace organizacyjne i dydaktyczne, chociaż bardzo absorbujące, nie 

zdołały zahamować jego intensywnych badań naukowych. Dorobek naukowy tego 

okresu — to prace z rozmaitych dziedzin geofizyki, a więc z magnetyzmu ziemskiego, 

zjawisk sejsmicznych, z klimatologii i wreszcie z aktynometrii słonecznej. Te ostatnie 

badania dotyczyły w szczególności promieniowania nadfioletowego.

Tęsknota do kraju rodzinnego sprawiła, że w 1948 r. prof. Stenz powrócił, by pod

jąć trud zorganizowania nowopowstałej geofizycznej placówki naukowej, jaką miał 

się stać Zespół Katedr Geofizyki przy Uniwersytecie Warszawskim. Habilitowany 

z geofizyki w 1949 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, objął stano

wisko profesora w Uniwersytecie Warszawskim i z niezwykłą gorliwością poświęcił się 

pracy organizacyjnej, która wcale nie była łatwa, bo trzeba było wszystko tworzyć 

od początku. Zaledwie zaś świecące pustką pomieszczenie zespołu Katedr Geofizyki 

zostało zaopatrzone w niezbędne do pracy minimum księgozbiorów i wyposażenia 

instrumentalnego, tak że można już było rozpocząć systematyczną pracę dydaktyczną, 

z świeżym zasobem energii przystąpił z kolei do organizowania nowej placówki nau

kowej — Zakładu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie wkrótce objął stanowisko 

zastępcy dyrektora. Niezależnie od zajęć podstawowych, z wielką gotowością oddawał 

się pracom na terenie licznych towarzystw naukowych i popularyzujących naukę. 

Między innymi piastowa' stanowisko prezesa zarządu głównego Polskiego Towarzystwa 

Meteorologicznego i Hydrologicznego oraz redaktora naczelnego kwartalnika „Acta 

Geophysica Polonica”, był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicz

nego, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i wielu innych. Mimo tak mno

gich zajęć znajdował czas na prace naukowe, wśród których godzi się wymienić bada

nia nad przenikaniem promieniowania słonecznego w wodach jezior polskich oraz ba-
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dania nad własnościami termicznymi skorupy ziemskiej w Polsce, stanowiące cenne 
uzupełnienie poprzedniego dorobku naukowego. W ciągu swej długoletniej pracy nau
kowej prof. Stenz ogłosił ponad sto publikacji naukowych, kilkadziesiąt artykułów 
popularnonaukowych i kilka opracowań książkowych w kraju i za granicą, troszcząc 
się żywo o rozpowszechnienie na szerokim świecie osiągnięć nauki polskiej.

Pomimo złego już stanu zdrowia, w końcowym okresie swej pracy nie zawahał 
się przed nową daleką podróżą i stanął na czelo polskiej ekspedycji, udającej się na 
dzień 30. VI. 1954 r. do Nalczyku na Kaukazie, dla obserwacji zaćmienia Słońca. Szyb
kie postępy choroby nie pozwoliły prof. Stenzowi na dalszą czynną pracę, ale pozostał 
wierny trosce o każdą gałąź umiłowanej nauki do ostatnich chwil życia.

Zawsze był oddany każdej sprawie, która go potrzebowała. Wielkie zasługi prof. 
Stenza w każdej dziedzinie pracy (w 1954 r. został odznaczony złotym krzyżem za
sługi, pośmiertnie zaś krzyżem oficerskim orderu Odrodzenia Polski, rzadkie zalety 
umysłu sprawiają, że tym  boleśniej stratę jego odczuwają i z tym  gorętszym żegnają 
go żalem nie tylko najbliżsi współpracownicy, ale i szerokie rzesze tych, którzy ze
tknęli się ze Zmarłym na jakimkolwiek polu jego rozległej działalności naukowej i or
ganizacyjnej .

Maria Mackiewicz



Z KORESPONDENCJI

W sprawie komentarza do 1 Księgi O b r o tó w  M ikołaja Kopernika

W rozdziale II pierwszej księgi O obrotach sfer niebieskich Kopernik omawiając 
kulistość Ziemi podaje przykłady gwiazd widocznych w różnych szerokościach geogra
ficznych: stąd Italia ogląda końcową gwiazdę Rzeki, która w naszym kraju, leżą
cym w zimniejszej strefie, jest nieznana" [1]. Ową „końcową gwiazdę Rzeki1' wydawcy 
dzieł Kopernika uważają za identyczną z u Eridani (Achernar) (np. Menzzer [3], 
A. Birkemnajer [2]). W świetle tej identyfikacji jednak niezrozumiałe staje się zdanie 
Kopernika, a Eridani nie była bowiem nigdy widoczna we Włoszech.

Katalog gwiazd Kopernika jest, jak wiadomo, powtórzeniem (ze zmianą tylko 
punktu zerowego) Ptolemeuszowskiego katalogu powstałego w Aleksandrii w pierwszej 
połowie II wieku. W tym  czasie deklinacja a Eridani wynosiła —67°; gwiazda ta  była 
więc widoczna dopiero w okolicach zwrotnika Raka. Nie ma wątpliwości, że w ujęciu 
Ptolemeusza gwiazdozbiór Erydanu, ograniczony horyzontem Dolnego Egiptu, kończy 
się na gwieździe znanej pod oznaczeniem Bayera jako # Eridani (jej deklinacja w r. 138 
wynosiła —48j7, w Aleksandrii zaś widoczne są gwiazdy do deklinacji —59°). & Eridani 
jest więc ową „ó eo%aroę rov Ilorafiov AafiJigóę" Ptolemeusza [4] i „In extremo Fluminis 
fulgens" Kopernika. Dodajmy, że pozycja podana w katalogach Ptolemeusza-Kopernika 
odpowiada rzeczywistemu położeniu & Eridani (w układzie Kopernika 354°; —54° — 
w tymże układzie a Eridani miałaby ok. 315°; —-60°).

W roku 1500 deklinacja & Eridani wynosiła —42,“4 i gwiazda ta  była widoczna 
w całych Włoszech.

[1] M. K o p e rn ik , O obrotach sfer niebieskich Ks. I, W-wa 1953 s. 23, 53—54.
[2] tamże, s. 87.
[3] N. C o p p e rn ic u s , Uber die Kreisbeweyutujen der Weltkorper, Leipzig 1939, s. 122.
[4] E. W. M au n d er, The Observatory 36, 329 (1913).

Jerzy Dobrzy chi
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Ilustrowany miesięcznik astronomiczny popularnonaukowy

U R A N I A

Organ Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 

zamieszcza m. in.

Przystępnie napisane artykuły o aktualnych 
zagadnieniach astronomii i jej historii 
Kronikę odkryć astronomicznych 
Informacje jak obserwować niebo 
Dział „Astronomia w Szkole"
Przegląd wydawnictw astronomicznych 
Odpowiedzi na pytania
Kalendarzyk astronomiczny na każdy miesiąc

Członkowie P. T. M. A. otrzymują Uranię bezpłatnie, osoby nie będące 
członkami mogą ją zaprenumerować wpłacając należność (rocznie 24.— zł) 
blankietem czekowym na konto Zarządu Głównego Polskiego Towa

rzystwa Miłośników Astronomii, Kraków, ul. L. Solskiego 30/8.
P. K. 0 .-4-113-5227



Z WYDAWNICTW PWN

W. F ie s ie n k o w : WSPÓŁCZESNE POGLĄDY 
NA WSZECHŚWIAT. Przekł. z ros., str. 247,

P. P ó p o w , N. B o g u s ła w sk a : ĆWICZENIA 
Z ASTRONOMII. Przekł. z ros., str. 136, rys., 
tabl. 9>80
ROCZNIK ASTRONOMICZNY OBSERWA
TORIUM KRAKOW SKIEGO. Dodatek Mię-

ROCZN1K ASTRONOMICZNY na rok 1955 
t. X. Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 
str. 102 28,50
E. R y b k a : ASTRONOMIA OGÓLNA, str. 480, 
rys. 36,75
O. S z m i d t :  CZTERY W YKŁADY O TE O R II 
POCHODZENIA ZIEM I. Przekł. z ros., str. 138 5,65 
J . W i t k o w s k i :  ASTRONOMIA SFERYCZNA, 
str. 175 . 1 2 ,-
Wł. Z o nn : ASTROFIZYKA OGÓLNA (z przy
pisem „W ewnętrzna budowa gwiazd14 S. P io
trowskiego), str. 398, rys. 31,90

W ydawnictwa PW N są do nabycia w księgarniach 
naukowych Domu Książki. Zamówienia za zalicze
niem przyjm uje Centralna Księgarnia Naukowa, 
Warszawa, Krak. Przedmieście 7.

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO iNAUKOWE

ilustr. 25,35


