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N agroda m łodych 
Polskiego Towarzystwa A stronom icznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w dniu 25 stycznia br. 
uchwali] ustanowienie dwu nagród za prace naukowe. Nagrodzone prace mają 
spełniać następujące warunki:

1. Praca ma być przyjęta do druku w „Acta Astronomica“ ; zgłoszenie 
pracy powinno nastąpić w okresie od 1 czerwca 1957 r. do 31 maja 1959 r. 
Praca może, ale nie musi być w tym czasie wydrukowana.

2. Autor (względnie wszyscy współautorowie) pracy powinni posiadać 
obywatelstwo polskie i nie mieć ukończonych 30 lat życia w chwili zgłosze
nia pracy do Redakcji „Acta Astronomica“ .

3. Praca powinna wykazywać inicjatywę i oryginalną myśl autora oraz 
stanowić wartościowy wkład w naukę.

Nagrody zostaną przyznane w ciągu trzech miesięcy od upłynięcia wymie
nionego wyżej terminu zgłaszania prac w Redakcji „Acta Astronomical 
Wysokość pierwszej nagrody wyniesie 10 000 złotych, zaś drugiej 5000 złotych. 
Szczegółowy skład jury będzie ogłoszony później. W skład jego wejdą przed
stawiciele Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i redakcji „Acta Astro- 
nomica“.

ZARZĄD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO
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Problemy statystyki i dynamiki gwiazdowej 
a dzisiejsze możliwości ich rozwiązania

( Streszczenie referatu wygłoszonego na wspólnej konferencji astronomów  
czechosłowackich i  polskich; Wroclaw, czerwiec 1956)

J.  M. MOHR

Szereg problemów statystycznych w naukach fizycznych rozwiązuje 
się jak wiadomo za pomocą klasycznego rachunku prawdopodobieństwa. 
Matematyczne prawdopodobieństwo wyjaśnia graniczną statystyczną ilość 
możliwości zjawisk przypadkowych w ich nieskończenie licznym zbiorze 
danego gatunku. Wiadomo, że rozwój teorii matematycznej przyczynił 
się do bardzo znacznego postępu w rozwiązywaniu tych tzw. procesów 
s t o c h a s t y c z n y ch .

W statystyce i dynamice gwiazdowej możemy również spotkać się 
z procesami o stochastycznym charakterze, jeżeli wiemy, że w nich stocha
styczne procesy zmian zależne są jedynie od p r z y p a d k o w e g o  roz
kładu niektórych wartości fizycznych. Jako powszechnie znany przykład 
można zacytować: rozkład jasności gwiazd pewnego (określonego) 
typu fizycznego o jednakowych w przybliżeniu parametrach (masa, 
jasność, itp.) w gromadach gwiazd albo w formacjach tego samego rzędu 
odległości (np. w obu obłokach Magellana itp.). Wszystkie takie problemy 
wymagają wprowadzenia tzw. przypadkowej funkcji, co jest pojęciem 
szerszym aniżeli czysta przypadkowa wielkość. Pojęcie funkcji przypad
kowej poza czystą zależnością przypadkowego charakteru oddaje również 
i pewne funkcjonalne zależności od wartości parametrów.

Olbrzymia jednak większość problemów współczesnej statystyki i dy
namiki posiada charakter niezwykle skomplikowany, a to z tego powodu, 
że spotykamy się tu  tylko z przypuszczalnymi przypadkowymi wiel
kościami, które są wzajemnie połączone złożonymi zależnościami funkcyj
nymi. Ta funkcyjna zależność jest nie tylko złożona, ale i nieprzejrzysta, 
a co więcej — nieznana. Niekiedy ta  skomplikowana zależność bywa, 
że się tak wyrazimy, zaledwie tylko wyczuwalna. W tym stanie rzeczy 
jest bardzo trudne a nawet niemożli we stosowanie do rozwiązania takich 
problemów ścisłych metod, opracowanych dla procesów stochastycznych. 
Ale i tam, gdzie znaczna ilość przypadkowych zjawisk przebiega wpraw
dzie w zależności od czasu, i kiedy obok elementu czysto przypadko-
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wego występuje również i element czysto deterministyczny o znanej 
funkcjonalnej zależności, nie można stosować jedynie matematycznej 
metody stochastycznych procesów. Ostatnio statystyka matematyczna 
bierze pod uwagę ten dwoisty charakter obserwowanych zjawisk i wypra
cowuje teorię tzw. procesów semistochastycznych, ponieważ niezależność, 
inkoherencja i kontyngencja, które charakteryzują tylko zjawiska rzeczy
wiście przypadkowe, w rzeczywistości według ścisłego ujęcia naukowego 
są pojęciami tylko fikcyjnymi. Do rozwiązania problemów gwiezdnej 
statystyki i dynamiki dołącza się i skomplikowana sprawa błędów 
w poszczególnych wielkościach. Gdyby błędy w tych wielkościach 
miały charakter tylko przypadkowy, rozwiązanie byłoby bardzo proste. 
Do właściwego rozwiązania dochodziłby tylko dalszy proces stocha
styczny. Wielkości jednak, z których wychodzimy, zawierają w sobie 
dwa rodzaje błędów: błędy przypadkowe i systematyczne. Systematyczne 
błędy w  zestawieniu z przypadkow ym i w yrażają pewną funkcjonalną 
zależność, która jest tym zdradliwsza, że często pozostaje przez długi 
okres nieznana. Przykład: wyznaczanie paralaks spektroskopowych, 
wyznaczanie wielkości absolutnych klas w systemie MK itp. Zagadnienia 
gwiezdnej statystyki i dynamiki stają się dlatego jeszcze bardziej skompli
kowane i stąd ten znany fakt, że wyniki przy rozwiązywaniu jednego 
i tego samego problemu bywają tak różne. W  takim stanie rzeczy — to 
jest z powodu niesłusznego wartościowania funkcjonalnych zależności, 
niesłusznego oceniania błędów pojedynczych Avielkości — należy zacho
wać pewną ostrożność w pracy, i to zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
wypadku. Najważniejsze jest jednak by, powoli krok za krokiem, uświa
damiać sobie, czy rozważane procesy semistochastyczne należą zawsze 
i wszędzie do tego samego typu.

Przede wszystkim więc należy zachowywać pewne reguły przy doborze 
materiału. Każdy, kto zajmuje się podobnymi problemami, musi być 
świadom tego, że materiał przez niego użyty powinien być jednolity. 
Nie można na przykład mieszać różnych klas gwiazdowych, dowolnie brać 
gwiazd o bardzo różnej nieraz odległości, nie można po prostu używać 
gwiazd, które posiadają różne fizyczne właściwości (i odległość też 
jest pewną właściwością fizyczną), gdyż to z góry przekreśla wyniki 
badań. Przy jednolitości materiału trzeba więc uwzględniać przede 
wszystkim faktyczne cechy fizyczne.

W  statystyce i dynamice gwiazdowej spotykamy się jednak bardzo 
często z wartościami, które z początku pojawiają się jako Avartości cha
rakteru czysto geometrycznego. Przeważnie są to wypadki, w których 
mamy do czynienia z efektem selekcji. Każdemu wiadomo, że z po
łudniowej półkuli nieba astronomia posiada niewiele materiału do dyspo
zycji, a w każdym razie jest on jeszcze mało dokładny, w porównaniu
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z materiałem z półkuli północnej. Ten brak sprawia na przykład, że sta
tystyk nie ma materiału równomiernie rozdzielonego w przestrzeni wokół 
Słońca (równomiernie w różnych galaktycznych długościach i szero
kościach), co prowadzi tu wobec efektu selekcji do nieuniknionego wypa
czenia wyników. Tam jednak, gdzie geometryczna wartość ma cha
rakter realny, nie jest to wartość geometryczna, ale fizyczna. Przy
kład: przynależność nadolbrzymów do spiralnych ramion itp.

Zrozumienie jednak problemu od strony fizycznej nie jest sprawą 
prostą, ponieważ cały szereg zjawisk znajduje się dopiero w stadium 
odkrywania. U gwiazd wczesnych typów (O, B) występują pewne prądy. 
Współczesna astronomia tłumaczy ten fakt tym, że chodzi tu o gwiazdy 
młode, które powstały w czasie stosunkowo niedawnym i tworzą do dnia 
dzisiejszego zbiorowiska albo asocjacje, odznaczające się na przykład 
jednakowymi prędkościami względnymi. W  matematycznym rozwiązaniu 
ten fakt jednak przejawia się jako systematyczna właściwość wewnątrz 
przypadkowego rozkładu oznaczonej wielkości. Jest więc zupełnie natu
ralne, że grup takich gwiazd nie można w materiale użyć bez obawy
0 wypaczenie wyniku dalszej analizy. Jest to jednak znany fakt i przez 
współczesnych badaczy w pełni respektowany. Badacze ci ujednolicają 
po prostu swój materiał w ten sposób, że zamiast całej grupy wybierają 
jedną fikcyjną gwiazdę albo obiekt z odpowiednią wagą. Nie jest to 
wszakże stosowane powszechnie. W  niektórych problemach asocjacje 
gwiazd przedstawiają materiał dokładniej wyznaczonych albo wyliczo
nych wielkości, niżby nam mogły dać pojedyncze gwiazdy. Istnienie 
wewnętrznych ruchów elementów obserwowanej grupy gwiazd czy aso
cjacji jest dalszą funkcyjną zależnością, którą trzeba brać pod uwagę
1 której nie wolno lekceważyć.

Takich skomplikowanych wypadków funkcjonalnej zależności można 
podać w astronomii gwiazdowej wiele, a dzieje się to dlatego, że niemożliwe 
jest przystępowanie do rozwiązywania jedynie z formalnej strony matema
tycznej. Może najlepiej widoczna będzie różnica między formalnym 
rozwiązaniem przy założeniu bądź czystego stochastycznego procesu, 
bądź rzeczywistego procesu z szeregiem funkcjonalnych zależności, w pro
blemie wyznaczania apeksu. W  podręcznikach i monografiach spotykamy 
się często z różnymi wartościami apeksu. I w ostatnich fazach rozwią
zania tego problemu — jeszcze do niedawna — uważało się często for
malnie w sensie teorii stochastycznych procesów, że w zbiorze jak naj
większej liczby wartości średnia wartość da wynik najlepszy. Wielu auto
rów po prostu zwiększało swój materiał o kilkaset gwiazd, głosząc, że 
podawana przez nich wartość jest dokładniejsza od podawanej przez 
poprzedników. Nie trzeba tu dalej roztrząsać faktu, że to mniemanie 
było zupełnie fałszywe. Materiał ich i metoda nie odpowiadały po prostu
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postulatowi jednolitości materiału z punktu widzenia fizycznego ani też 
nie rozwiązywały zagadnienia w sensie jego wewnętrznej problematyki. 
Dlatego często formalne, dokładne wyliczenie matematyczne nie może 
samo w sobie prowadzić do prawdziwej wartości ani do słusznej odpo
wiedzi na pytanie. Nawet okoliczność, że w dzisiejszej dobie nie są znane 
dokładne wartości apeksu, nie zmienia faktu, że ostateczne rozwiązanie 
zostanie osiągnięte, skoro tylko znana będzie cała funkcjonalna zależność 
i dokładne wartości. Chodzi tu o rozwiązanie typowego, złożonego semisto- 
chastycznego procesu, którego model należałoby jeszcze skonstruować 
na podstawie funkcyjnej zależności znanych jak również dotąd nie 
ogłoszonych dokładnych danych wyjściowych.

Powiedziano poprzednio, że tzw. jednolitości materiałowej nie można 
określać z góry. Postulat jednolitości materiałowej w statystyce i dy
namice gwiazdowej, jak wynika z tego, co już powiedziałem, sprowadza 
się do dokładnej znajomości funkcyjnych zależności problemu i wystar
czającej ilości wyjściowych danych, dających pewność, że możemy mówić
0 ich przypadkowym rozkładzie albo znanej funkcyjnej zależności. Ogólnie 
można więc powiedzieć, że każdy problem należy najpierw rozumieć we
wnętrznie, tj. rozumieć dokładnie pod względem fizycznym i zgromadzić 
takie dane, których błędy są rozłożone w możliwie jak najmniejszym za
kresie. Systematyczne błędy w naszych rachunkach, nowe funkcyjne za
leżności, należy stopniowo wykrywać i dotyczy to zarówno ich istoty, jak
1 wielkości. Tylko w ten sposób astronomia może dojść i w zagadnieniach 
gwiezdnego kosmosu do względnie najdokładniejszych liczb.

Liczba jest najbardziej czarodziejskim pomocnikiem człowieka, a więc 
i astronoma. Oczywista, że w astronomii musimy często w pierwszych 
fazach rozwiązywania zadowolić się liczbami, które przynajmniej co do 
rzędu są zgodne. Niedokładny punkt wyjścia nie może prowadzić do 
prawdziwych wyników. Ścisłe, stochastyczne procesy nie mogą pro wa
dzić, zwłaszcza w astronomii, do prawidłowych wyników, gdyż więk
szość naszych problemów wykazuje zawiłe związki funkcyjne. Tylko tam 
i tylko wtedy, kiedy przynajmniej z początku możemy uważać zjawiska 
za przypadkowe, możliwe jest oczekiwanie wyników obrazujących sto
sunkowo dobrze stan rzeczywisty. W  czasie obecnym astronomia potra
fiła zgromadzić różny materiał, który pozwala bardziej sprecyzować 
szereg wyników dawniejszych. I w gwiezdnej statystyce i dynamice 
jesteśmy tego świadkami. W  pracach różnych autorów można bez w y
siłku sprawdzić stopień dokładności danych wyjściowych, prawidłowość 
czy nieprawidłowość użycia tych czy innych funkcjonalnych zależności, 
z czym znowu łączy się organicznie kwestia prawidłowego albo wadli
wego postępowania matematycznego.

Tymczasem nie jesteśmy w statystyce i matematyce gwiazdowej tak
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zaawansowani, aby model semistochastycznego procesu mógł być w ypra
cowany dla każdego problemu. Zresztą można powiedzieć, że dotąd 
właściwie nawet żaden jeszcze nie został wypracowany. Niedługo jednak 
nadejdzie czas, gdy m atem atycy modele takie wypracują wspólnie z astro
nomami. Ale już dziś można w przybliżeniu w sposób zadowalający roz
wiązywać semistochastyczne procesy gwiezdnej astronomii, dzieląc dany 
problem na szereg procesów stochastycznych. Gdyby się któryś z nich 
nie okazał stochastycznym w stopniu dostatecznym, należałoby szukać 
przyczyny tego. Tylko tym  sposobem można znaleźć nową funkcyjną 
zależność wewnątrz rozwiązywanego problemu.

Ze wszystkiego, co tu  zostało powiedziane, wynika, że dzisiej
sza sytuacja w statystyce i dynamice gwiazdowej z wielu względów wy
maga sprecyzowania szeregu dawniejszych wyników i podania szeregu 
nowych rozwiązań. Trzeba przy tym  mieć na uwadze wszystkie funda
mentalne zagadnienia Galaktyki od wielkości stałych do kwestii roz
kładu materii, jej ruchu i rozwoju. Wszędzie na świecie możemy obser
wować, jak  coraz więcej astronomów poświęca się tym  zagadnieniom. 
Pocieszający jest również fakt, że rośnie poczet tych, którzy nie przy
stępują do tych problemów ze stanowiska jedynie czysto formalnego czy 
spekulatywnego. Czysta formalność podejścia okrywa się płaszczykiem m ate
m atyki, spekulacja — płaszczykiem oryginalności rozumowania. Oba spo
soby są błędne, tylko fizyczne rozumowanie bowiem, oparte o prawidłową 
metodę matematyczną, daje możliwość przeprowadzenia prac i uzy
skania wyników o bezsprzecznej wartości, które w swej istocie już się 
nie zmieniają i stają się zazwyczaj początkiem dalszych odkryć.

Jes t faktem pocieszającym, że i w Polsce rośnie liczba astronomów 
interesujących się coraz bardziej problemami statystyki i dynamiki gwiaz
dowej. To było też powodem mojego odstąpienia od pierwotnie zamierzo
nego tem atu i próby obszerniejszego rozwinięcia zagadnienia. Pragnąłbym 
również, aby i w tej specjalności astronomia przyczyniła się do zadzierz
gnięcia ściślejszych węzłów przyjaźni między Czechosłowacją i Polską. 
Z radością powitamy u nas polskich studentów jako też uczonych, którzy 
chcieliby współpracować z nami. Radzi będziemy, gdy nasza młodzież 
będzie mogła wyjeżdżać do Polski na studia czy też dla przeprowadzania, 
wspólnych badań. Myślę, że i dla was, Polaków, będzie to radosnym 
faktem — gdy i na tym  tle nawiążemy współpracę. Przypuszczam, że 
dzisiejszy odczyt również przyczyni się w skromnym zakresie do zacieś
nienia współpracy między naszymi narodami.



Gwiazdy o hiperbolicznych prędkościach

(Streszczenie referatu wygłoszonego na wspólnej konferencji astronomów  
czechosłowackich i polskich; Wroclaw, czerwiec 1950)

L. PEREK

Zdarza się niekiedy, że któraś z gwiazd znajdujących się w prze
strzeni międzygalaktycznej przechodzi przez jakiś system gwiazdowy 
albo z niego uchodzi (ucieka). W obu wypadkach gwiazdy muszą posiadać, 
kinetyczną energię większą od energii potencjalnej, tzn. muszą mieć 
prędkość większą aniżeli prędkość paraboliczna, określona grawitacyjnym 
potencjałem systemu gwiezdnego. Szybkość taką nazywa się zazwyczaj 
hiperboliczną. Szybkość paraboliczna albo szybkość ucieczki zależy od 
pewnych założeń o grawitacyjnym polu galaktyki. Wielkością bezpo
średnio obserwowaną jest granica szybkości 65 km/sek względem centrum, 
powyżej której nie pojawia się praktycznie żadna szybkość w kierunku 
galaktycznej rotacji. Tę granicę jako też efekt szybkości ucieczki wskazał 
po raz pierwszy Oort. Inne wyjaśnienia tej granicy przy bardziej szczegó
łowej analizie muszą być odrzucone. Można także wykazać na podstawie 
przyjętych pojęć o rozkładzie materii w systemie galaktyki, że granica 
ta nie może być większa niż obserwowana wartość.

Jako materiału użyto wszystkich gwiazd, o których wiadomo z litera
tury, iż posiadają bądź hiperboliczne, bądź nadzwyczaj wielkie szybkości. 
Poza tym zostały zbadane wszystkie gwiazdy, których radialna prędkość 
przekracza 150 km/sek, lub też takie, których szybkość przestrzenna 
mogłaby być bliska szybkości ucieczki czy naw et tę szybkość przeAvyższać. 
W ten sposób znaleziono 81 gwiazd o szybkościach hiperbolicznych, 
przy 63 spośród nich jednak błędy obserwacyjne są tak wielkie, że hiper- 
boliczna szybkość może być tylko pozorna. Przy porównywaniu prze
strzennej galaktocentrycznej szybkości z szybkością ucieczki nie wy
starcza zwyczaj mii ocena średniego błędu przestrzennej szybkości gwiazdy, 
ponieważ błąd tej szybkości jest różny w każdym kierunku. Błędy miano
wicie wynikają z różnorodnych błędów obserwacyjnych. Radialna szybkość 
jest zazwyczaj znana ze stosunkowro dużą dokładnością; tangencjalna 
jednak szybkość zależy od ruchu własnego i od odległości, obie te wiel
kości zaś bywają obciążone błędami, które nieraz w sposób istotny prze
wyższają błędy uwzględniane przez obserwatora.
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Błędów przestrzennej szybkości nie można więc przedstawić za po
mocą kuli, ale raczej w postaci trójosiowej elipsoidy, której oś rzutowana 
na prostą gwiazd a-Słońce będzie zazwyczaj znacznie krótsza niż obie 
pozostałe osie. W sposób bardziej wygodny można przedstawić tę figurę 
błędów wykresem w tangencjalnej płaszczyźnie. Błąd ruchu własnego 
jeśli jest jednakowy w obu elementach, jak to zawsze bywa, w tangen
cjalnej płaszczyźnie (w płaszczyźnie T) przedstawia się jako koło. Błąd 
w odległości powoduje liniową zmianę zarówno tangencjalnycli elementów  
szybkości jak też i błędów spowodowanych ruchem własnym. Ostateczny 
wykres, wynikający na przykład z prawdopodobnego błędu ruchu własnego 
wraz z prawdopodobnym błędem odległości, będzie więc owalem, zamknię
tym  dwoma kołowymi lukami i dwoma odcinkami, których przedłużenia 
przechodzą przez początek współrzędnych w płaszczyźnie T. Kuła opi
sana dookoła punktu nieruchomego względem centrum galaktyki promie
niem równym szybkości ucieczki przetnie wzdłuż kola płaszczyznę T. Ze 
wzajemnego położenia wykresu błędów i obwodu koła można wywniosko
wać, czy hiperboliczna szybkość danej gwiazdy może być spowodowana 
błędami obserwacji, czy też jest realna. Za prawdopodobnie hiperboliczne 
gwiazdy uważa się w tej pracy gwiazdy, których wykres błędów nie 
dotyka obwodu koła nawet przy dwukrotnie większym błędzie śr ed n im  
obserwowanych wielkości. Za istotnie hiperboliczne uważane są gwiazdy, 
których płaszczyzna T bądź w ogóle nie przecina kuli szybkości ucieczki, 
albo gdzie trzeba przyjąć czterokrotnie większy błąd średni dla wy
jaśnienia hiperbolicznej szybkości.

W tych warunkach tylko mała ilość gwiazd ma istotnie pewną względnie 
prawdopodobną hiperboliczną szybkość. Jest to przede wszystkim 6 pod- 
karłów 20 C 287, -29°2277 , AC +  64°4188, +2°3375, 19 C 1 0 1 8 -1 9  
i 20 C 982. Drugą silną liczebnie grupą są zmienne typu B R  Lyrae: AO Peg, 
U Y  Boo, V LMi, V X  Her. Z gromad kulistych należy tu jedynie NGC 5694. 
Poza tym i obiektami przynależnymi do kulistych podsystemów, u któ
rych można oczekiwać przynajmniej oddzielnych liiperbolicznych szyb
kości, zdarza się jeszcze kilka bardzo interesujących wypadków.

Należy tu biały karzeł van Maanen 1. W ydaje się, że jego radialna 
szybkość jest tak wielka, że hiperboliczna szybkość jest prawdziwa, nawet 
gdy się założy przesunięcie ku czerwieni wynikające z efektu Einsteina 
aż do 60 km/sek. Należy tu i nieregularna mgławica NGC 6992, ale w tym  
wypadku wielką szybkość można wyjaśnić tym , że ruch może odbywać 
się nie tylko w grawitacyjnym polu Galaktyki, lecz że jednocześnie działa 
i grawitacyjne pole okolicznych formacji mgławicowych.

Dalszymi dwiema gwiazdami są BT Orionis, zmienna nieregularna 
klasy widmowej N, i —17°332 klasy widmowej G8 III. tJ  obu gwiazd 
hiperboliczna szybkość zależy od tego, czy ich absolutna wielkość nie
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jest przypadkowo obarczona jakimś większym błędem. Zmienna AG Au- 
rigae jest typu E Y  Tauri. Ja k  z absolutnej wielkości tak z linii między
gwiezdnego sodu Avynika odległość ponad 2000 ps. Przy tej odległości 
szybkość jest oczywiście hiperboliczna.

Wreszcie należą tu dwie młode gwiazdy: AE Aurigae, jedna z dwóch 
gwiazd, co do których Blaauw i Morgan stwierdzili, że poruszają się 
w odwrotnych kierunkach niż mgławica w Orionie i gwiazda Merrilla 
(Bd 516 — 209) klasy widmowej WN7. Obie wspomniane gwiazdy są bardzo 
młode. Gwiazda Merrilla nie liczy więcej niż milion lat. Gdyby w ciągu 
tego czasu poruszała się z szybkością 1000 km/sek, nie mogłaby przebyć 
większej odległości niż 1 kps, zdecydowanie więc musiała powstać w ukła
dzie galaktycznym. Jeżeli jej radialna szybkość jest prawdziwa, świadczy 
to, że młode gwiazdy mogą w Galaktyce osiągać hiperboliczne szybkości. 
Je s t  więc bardzo ważne wyszukiwanie innych młodych gwiazd, które 
m ają niezwykle wielkie szybkości przestrzenne.



Temperatura i ruchy w koronie nad aktywnymi obszarami

( Streszczenie referatu wygłoszonego na wspólnej konferencji astronomów  
czechosłowackich i polskich; Wroclaw, czerwiec 1950)

JOSIP KŁECZEK

Magnetyczne pole wielkiej grupy plam osiąga intensywność kilku tysięcy 
gaussów i rozciąga się na znaczne odległości od plamy. Rucliy fotosfery 
w stosunku do magnetycznego pola plamy (składowa tangencjalna Corio- 
lisa ruchu E v ersh ed a  [1], indukują elektryczne pole między plamą 
a jej otoczeniem. Największe przewodzenie plamy występuje wzdłuż 
magnetycznych linii sił i po nich porusza się gaz koronalny. Z przyczyn 
geometrycznych i przez efekt „lejkowatości“ może dojść do kompresji koro
nalny ch gazów i ochłodzenia w protuberancji. W ten sposób wytłumaczyć 
można jednobiegunową indukcją powstanie protuberancji typu plam 
słonecznych (AS w klasyfikacji M enzla [4]; I l ia ,  I l lb , w klasyfikacji 
P e t t i t a  [5]/[6]). Wyrównane przepływanie gazów koronalnych nad obsza
rami aktywnymi jest zjawiskiem powszechniejszym, które może pro
wadzić do wytworzenia protuberancji AS.

W ten sposób gazy koronalne w aktywnym obszarze zostają skondenso
wane. Jeżeli ta kondensacja jest szybka — jak to bywa w niektórych wy
padkach — oznacza to dalsze rozgrzewanie się gazów koronalnych. Adia
batyczna kompresja jest wypadkiem granicznym. W pierwszej części 
tej pracy wyznaczymy temperaturę w odniesieniu do takiego przypadku. 
W drugiej części — spróbujemy wyznaczyć ruchy a v  koronie nad aktyw
nymi obszarami na podstawie pomiarów spektroskopowych.

1) Tem peratura nad aktyw nym i obszarami

Do najszybszych protuberancji należy typ AS. Osiąga szybkość kilku
set km/sek. E l l i s o n  i C onw ay [7] podają dla protuberancji z dnia 
9. XI. 1949 prędkość radialną 550 km/sek, w kierunku jednak piono
wym — 300 km/sek. Prędkość radialna w innych protuberancjach nie 
przewyższa z reguły szybkości 40 km/sek. [8]. Do znacznych szybkości 
protuberancji AS będą nawiązywały wielkie szybkości sąsiednich gazów
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koronalnych, a ich kompresja będzie się najbardziej zbliżać do adiaba
tycznej. Przy Wzroście temperatury wytwarzają się jony o wyższych  
potencjałach jonizacyjnych, a w widmie korony nad aktywnymi obsza
rami pojawią się nowe linie emisyjne.

Protuberancjom AS w bardzo aktywnych obszarach towarzyszą żółte 
koronalne kondensacje [4]. Jak to zidentyfikował E d le n , żółta linia A 5694 
zostaje wypromieniowana przez jon Ca XV, a więc jon, który ma naj
wyższy potencjał jonizacyjny w koronie (zarzuty S z k ł o w s k i e g o  [9] 
obalono [10], a niedokładne obliczenia G a r s t a n g a  [11] poprawił Lay-  
ser  [12]). Maksymalna emisja żółtej linii powstaje przy największej 
koncentracji jonów Ca XV. Przypuszczamy, że w żółtych obszarach jest 
najwięcej atomów wapnia 14-krotnie zjonizowanego.

Za pomocą jonizacyjnej formuły E l w e r t a  [13] wyliczyliśmy joni
zację wapnia przy różnych temperaturach. Potrzebne potencjały zo
stały wzięte z pracy L i s i t z i n a  [14]. Z rachunków wynika, że tempe
ratura żółtych obszarów wynosi w przybliżeniu 2,5 min stopni.

Jeśli chodzi o gęstość żółtych obszarów, możemy podać tylko ich 
dolną granicę, wyliczoną w wypadku adiabatycznego ogrzania;

gdzie nk, ny jest ilością cząstek w 1 cm3, Tk, T y jest temperaturą w nor
malnej koronie i żółtym obszarze. Im więcej wzrost temperatury będzie 
odchylał się od adiabatycznego, tym  większe będzie nv.

Bezpośrednia obserwacja ruchów korony natrafia na wielkie przesz
kody. Obserwacje w białym świetle poza zaćmieniem są rzadkie, a poza 
tym  nie mogą nam nawet dostarczyć informacji o rzeczywistych ru
chach w koronie. Pozorny ruch utworów koronalnych może być tylko 
przejawem zmian gęstości, ewentualnie temperatury. Bardziej pewne 
w tym  wypadku jest wyznaczenie ruchów radialnych. Bardzo rzadkie 
są profile linii koronalnych asymetryczne albo płaskie. Z reguły profile 
dobrze odpowiadają dopplerowskim. Znając profil linii i temperaturę 
jonów, które ją wysyłają, możemy ustalić makroskopowy ruch gazów' 
w kierunku promienia widzenia. Dla profilu Dopplera mamy (przy za
łożeniu maxwellowskiego rozkładu szybkości)

(1)

2) Ruchy w koronie nad aktywnymi obszarami 
wyznaczane z profilu emisyjnych linii

(2 )
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gdzie

zlA0=  —  A c (3 )

tz_  0̂ —
2 kT 
pmH

(4 )

jest najprawdopodobniejszą prędkością w kierunku promienia widzenia. 
Dla połówkowej szerokości linii d mamy związek

d =  2 \  Tg 2 / J A 0 . (5 )

W  wypadku termicznego profilu można więc z wymierzonego d wyzna
czyć za pomocą powyższych równań temperaturę gazu, i na odwrót, 
możemy przy znanej temperaturze znaleźć d.

W wypadku turbulencji albo innego odpowiedniego makroskopowego 
ruchu zamiast zależności (4), mamy

nmH
(6 )

gdzie fmak jest to najbardziej prawdopodobna makroskopowa szybkość 
w kierunku widzenia. Biorąc więc temperaturę gazu, znaną z pomia
rów jonizacji, wyznaczamy z pomierzonego profilu £mak. Wartości d, 
zmierzone dla dwóch aktywnych obszarów w różnej odległości od sło
necznego brzegu wzięliśmy z pracy [10]. Z obliczenia Szkłowskiego [15] 
wynika, że jon Fe X  (czerw, obszar) najobficiej występuje przy 6-105°, 
a jon Fe X IY  (zielony obszar) przy 1,2-106°. Temperatura żółtego ob
szaru wynosi według pierwszej części naszej pracy 2,5 • 106 °.

Zakładając podane temperatury otrzymamy dla obu obszarów nastę
pującą tablicę makroskopowych szybkości.

T a b lic a  1

Szybkości gazów w koronie nad aktywnymi obszarami w km/sek

Spektrogram
No

exp. X  5694 A X  5303 A X 6374 A

3 076 3 18,9 km/sec 24,7 km/sec 28,5 km/sec. blisko O
2 34,1 35,5 39,2 dalej od Q

2 18,9 25,5 29,5 blisko O
3 23,7 25,5 32,6 dalej od O

Z tablicy widoczny jest wzrost radialnej szybkości przy oddalaniu się 
od fotosfery i przy spadku temperatury.
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3) Dyskusja

Analogicznie z protuberancjami AS można wytłumaczyć £mak jako 
ruch wzdłuż linii sił. Schematycznie można by nasze wyniki wyjaśnić 
za pomocą rysunku 1. Wedle obserwacji [4], [8], [17], żółtej koronalnej 
emisji towarzyszą, zazwyczaj protuberancje AS, które powstają w jej 
bezpośredniej bliskości. Maksimum 5694 A nie koincyduje z najjaśniej
szymi miejscami protuberancji, ale jest raczej środkiem symetrii albo 
punktem zbieżności szybkich prądów protuberancyjnych. Pojawienie 
się żółtej koronalnej linii świadczy o wysokich temperaturach w miejscach, 
gdzie zbiegają się drogi węzłów, włókien i prądów protuberancji AS. 
Szybkości w kierunku promienia patrzenia w żółtym obszarze są naj
mniejsze, bo linie sil w nich są prostopadłe niemal do powierzchni. Oko
liczne obszary zielone mają niższą temperaturę, która spada dalej w miejs
cach wspólnego pojawienia się Fe X IV  i Fe X  ewentualnie aż do obszarów 
czerwonych. Szybkości wyznaczone z profilu zielonej linii są większe niż 
z linii żółtej, a to z powodu większego nachylenia linii sił. Toteż można mó
wić dalej o czerwonym obszarze, przy czym linia 6374 wykazuje często 
nieprawidłowości.

4) Zakończenie

Nasze wyniki mają tylko charakter informacyjny. Nie wiemy do 
jakiego stopnia f mak ma rozkład maxwellowski i w jakim stopniu 
temperatury, z których wychodziliśmy, są obarczone błędami wyni
kającymi z niedokładności przekrojów czynnych we wzorach jonizacyj-

y / f  2 .5 *  10* 1.2 *  10* (6 * 10*)

Rye. 1. Schematyczne przedstawienie temperatur i ruchów w koronie nad aktywnymi 
obszarami. Nad obszarami najwyższa temperatura panuje w żółtym obszarze (Y-yellow). 
Spada do wewnętrznych obszarów zielonych (G-green), względnie czerwonych (R-red). 
Z przebiegu magnetycznych linii sił widać, dlaczego wzrasta radialna szybkość z wyso
kością nad powierzchni:), i dlaczego większa jest w zielonych obszarach aniżeli w żółtych. 
W lewej części rysunku uwidoczniona jest geometryczna kompresja (g. c.) i pinch- 

effekt (p. e.). Strzałka oznacza kierunek do obserwatora O.
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Równania całkowe pulsacji krzywych szybkości zerowych

( Streszczenie referatu wygłoszonego na wspólnej konferencji astronomów 
czechosłowackich i polskich; Wrocław, czerwiec 1956)

W. W. HEINRICH

Dla problemu ograniczonego (  problem e restreint) asteroidalnego (I) 
łatwo jest utworzyć teorię stabilności przy pomocy owali G. W. I l i l la  
(krzywe graniczne). Zagadnienie natomiast staje się trudne, a nawet 
bardzo skomplikowane, przy próbie uogólnienia na problem asteroidalny 
eliptyczny (II), gdy zakłada się, że planeta zakłócająca porusza się po 
elipsie Keplerowskiej zamiast po kole. Badając przejście od jednego 
problemu do drugiego udało mi się znaleźć w sposób funkcyjny pewne 
krzywe o bardzo małych dzielnikach, które to krzywe nazwałem krzywymi 
rezonansu.

Dzielniki owe zostały stwierdzone liczbowo po raz pierwszy przez 
A. W i l k e n s a  w czasie studium nad tezą S im onina ,  dotyczącą orbity 
Hekuby (Paryż, 1897). Również profesor F. K ę p i ń s k i  był zmuszony 
porzucić próbę obliczenia orbity małej planetki Chicago za pomocą pewnego 
rozwiązania pierwszego rodzaju Poincarć’go; rachunek tą metodą zała
mywał się na katastrofie bardzo małych dzielników. Z tego względu 
większość autorów (G. W. Hil l ,  H. P o in c a r e ,  K.  S c h w a r z s c h i ld ,  
W i lk e n s  i K lo se)  doszła do Avniosku, że w wypadku współmierności 
(wyrażającej się stosunkiem małych liczb) ruchów średnich w problemie I I  
rozwiązania dokładno wcale nie istnieją.

.Udało mi się odkryć nowo rozwiązania (opublikowane w Bul. Astro
nom., 1922 i w Monthly Notices, 1925) ponieważ posługiwałem się metodą 
konstrukcji Cauchy’ego, gdy tymczasem wymienieni poprzednio autorzy 
wybrali metodę poprzez degenerację problemu ogólniejszego.

W  roku 1912 prof. P e t r  i N e c h v i l e  opublikowali godny uwagi 
system równań ruchu; opierali się oni na podstawieniu znanym już Oppol- 
zerowi i Gyldenowi ,  które pozwala zastosować pewne twierdzenie 
Eulera. Ten układ równań zastosował z powodzeniem w teorii Księżyca 
M. P a lo q u e  z Tuluzy (Teza, Paryż 1928). Także E. W. B r o w n  (Textbook 
o f the planetary theory)  ocenia pozytywnie jego wartość — nie uważając 
jednak za stosowne zacytować źródła.

W wypadku orbit asteroidalnycli wspomniany układ równań wydaje
Postępy Astronomii t. V , z. 2 6
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się mało korzystny, ponieważ zbliżamy się do współmierności poprzez 
degenerację. Niemniej, jak się wydaje, uszło uwagi matematyków, że 
ów układ prowadzi do prostego równania całkowego zastępującego całkę 
energii Jacobiego. Ale to nie wszystko: krzywe i owale Hilla są dane 
również przez równanie całkowe, które może być w zupełności zcałkowane.

W rezultacie okazuje się, że owale Hilla podlegają pulsacjom, to jest 
znacznym i silnym oscylacjom. Te oscylacje są na ogół rzędu wielkości 
ekscentryczności orbity masy zakłócającej, i wcale nie są mnożone przez 
małą masę. Stała energii (w odpowiednio dobranym układzie współ
rzędnych) staje się funkcją periodyczną z okresem równym okresowi obiegu 
planety zakłócającej. W ten sposób powstaje ogromne zagmatwanie 
w labiryncie krzywych i powierzchni Hilla; krzywe Hilla mogą zmienić 
zupełnie wygląd, podczas gdy sama stała energii staje się funkcją perio
dyczną czasu.

Udało się ustalić dla każdego wypadku małej planetki wartości maksi
mum i minimum stałej energii. Okazuje się, że w najbardziej interesującym 
przypadku wytworzenia się z planetki satelity, owale odsłaniają się, 
otwierają albo pękają, pozwalając w ten sposób ujść uchwyconej pla- 
netce itp.

Te wyniki stosują się naturalnie także do teorii gromad gwiazdowych, 
jak to zauważyłem przy okazji dyskusji z nieżyjącym już profesorem 
H. M ineur w czasie konferencji w Pradze w 1938 r.

Pogłębioną analizę tego problemu przedstawiłem Akademii Nauk 
w Pradze i niebawem ukaże się ona w druku.



Metody kontroli kwarcowych zegarów

(Streszczenie referatu wygłoszonego na wspólnej konferencji astronomów  
czechosłowackich i  polskich; Wrocław, czerwiec 1956)

INŻ. VLADIMIR PTAĆEK

Przedmiotem wykładu są metody, jakie stosuje w służbie czasu Insty
tut Astronomiczny Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze przy 
krótkookresowej i długookresowej obserwacji stałości chodu kwarcowych 
zegarów. Zadaniem obserwacji jest sprawdzanie odchyleń w częstotli
wości podstawowego oscylatora, a tym samym i standardowych odchyleń 
w częstotliwości z niego pochodzących. Poza tym w ten sposób zdobywa 
się materiał do zapowiedzi odchyleń w częstotliwości i jej zmian, mających 
podstawowe znaczenie przy podawaniu sygnałów czasu.

Stosowana metoda opiera się na mierzeniu interwałów, za pomocą 
elektronowego chronografu — dziesiętnego licznika impulsów. Podsta
wowy zegar, astronomicznie kontrolowany, porównuje się w krótkich 
interwałach z dwoma dalszymi zegarami kwarcowymi i w ten sposób 
zapewnia się krótkookresową względną kontrolę stałości chodu wszyst
kich trzech zegarów. Główny zegar kontroluje się potem według odpo
wiednio wybranych sygnałów czasowych i w ten sposób uzyskuje się 
przegląd stałości jego chodu w dalszych okresach. Zmiana chodu użytych 
sygnałów w ciągu dnia musi być ±  0,5 ms/d, a ich przyjmowanie musi 
być prawidłowe. Wymaganiom tym odpowiadają jedynie sygnały GBE, 
nadawane z wielką dokładnością według prowizorycznego czasu pro
porcjonalnego i nieprzerwany sygnał MSF na 5 MHz i 10 MHz, otrzy- 
mywany z bardzo precyzyjnego zegara kwarcowego.

Mierzenie koryguje się w ten sposób, że elektronowym chronografem 
mierzy się krótki interwał, pomiędzy impulsem, który wysyła co sekundę 
główny zegar, a impulsem z zegarów kontrolowanych (przy krótkookreso
wym względnym porównywaniu) albo impulsem pochodzącym z początku 
znaku czasowego sygnału. Szczegóły całej metody mierzenia i używanych 
do tego celu instrumentów autor wyłożył w rozprawce pt. Reception des 
signaux horaires an moyen (Pun compteur electronique a la distance de 
400 — 6000 km, która była przedmiotem wykładu wygłoszonego przez

6*
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niego na Międzynarodowym Kongresie Chronometrycznym w Paryżu 
w r. 1954. Dla omawianego celu pracuje się z stosunkowo dużą dokładnością 
0,1 ms. Ponieważ elektronowy chronograf pozwala na bezpośrednie doda
wanie wymierzonych wartości wewnątrz mechanizmu, używa się z powodze
niem zawsze sumy dziesięciu wartości, która daje przeciętny interwal jako 
pięciomiejscowy dziesiętny ułamek sekundy. Po uwzględnieniu stałych, 
dotyczących znanych przesunięć impulsów mierzących i spóźnienia od
bioru, można wymierzoną wartość interpretować jako dane głównego ze
gara t w momencie przyjścia sygnału z zegara porównawczego albo sygnału 
czasowego uchwyconego z odbiornika.

Przy wzajemnym porównywaniu zegarów, gdy mierzące impulsy nie 
są obciążone wahaniem czasu większym niż ±  5 10-6 sek. i gdy nie ma 
przeszkód przez zakłócenia ze strony przypadkowych sygnałów, do mie
rzenia względnego chodu wystarczą już odstępy kilkugodzinne. Jeżeli 
używa się sygnałów czasu, odpowiedni impuls nie jest określony z taką 
dokładnością. Powodów do tego jest kilka. Przy długofalowych sygnałach 
GBR utrudnia mierzenie powolne wpadanie znaków sygnałów czasu. Przy 
krótkofalowych MSP pojawiają się znowuż zmiany drogi, po której roz
chodzi się sygnał, co sprawia, że zmiany czasu dochodzą aż do i  1 ms. 
Zmiany te nieraz bardzo wyraźnie zależą od okresu dobowego.

Wspomniane wpływy zakłócające wymagają, aby mierzenie odbywało 
się w odstępach jednodniowych, poza tym zaś wymierzone wartości wy
magają odpowiedniego opracowania. Zakłada się przy tym, że w obserwo
wanych zegarach zachodzą małe zmiany chodu, np. mniej niż 0,1 ms/d2. 
Do wyznaczenia dziennego chodu w stosunku do podanych sygnałów 
czasowych przyjęło się używanie przeciętnych danych zegarów z trzech 
dni. Tak np. dla n-tego dnia

32'n — +  t„ +  tn+x),
a dla dnia następnego

3T ,,+ i =  \ ( t n +  tn+1 - f  tn+2),

gdzie symbolem 3T  jest oznaczona przeciętna z trzech danych zegarów, 
zmierzonych przy przyjęciu sygnału czasu zawsze o tej samej godzinie 
(np. MSF 11.05 — 11.05 — 11.10 codziennie).

Różnica z trzech dni 3Gn+i =  3Tn+1 — 3Tn odpowiadać będzie dziennemu 
chodowi kontrolowanego zegara w stosunku do sygnału z dokładnością 
większą niż ±  0,3 ms/d.

Przy obserwowaniu w dłuższych interwałach wychodzi się z analogicz
nie otrzymanych przeciętnych z pięciu dni, a to dla dnia n-tego i 11 +  5 ego. 
W ten sposób wyznacza się przeciętny dzienny chód w ciągu 5 dni jako

*Gn+6=  \(*Tn+s- * T ri).
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Przy wyraźnie długookresowej obserwacji, której zadaniem jest obser
wowanie zużywania się kwarcowego kryształu zegara, oblicza się prze
ciętną z 6 pięciodniowych przeciętnych chodów

3°G =  j ( 5G„+ 5 +  5Gn+io +  ... +  5G„.|_3o).

Szereg w ten sposób wyznaczonych Avartosci, które są od siebie oddalone 
o 30 dni, przedstawia łam aną linię, zbliżającą się do odpowiedniej krzywej 
m atem atycznej i z niej przewiduje się wartości chodu i sprawdza zuży
wanie się kryształu kwarcu. W  praktyce zdała egzamin aproksym acja 
eksponencjalną funkcją typu

T

G =  Gp — G0- e c.

Chód głównego zegara, obserwowany przez okres 600 dni, od prawi
dłowości tego typu odchylił się najwyżej o około 1 ms/d. Z taką samą 
dokładnością można zastosować podaną funkcję celem wyznaczenia chodu 
na więcej niż 30 dni. Na podstawie tycli pomiarów sprawdzono, że zmiana 
chodu głównego zegara zależy od czasu według funkcji

T

™  =  0,039 ms/d2.

T jest ilością dni od 1. I X . 1954.
Główny zegar kontroluje się także według astronomicznie wyzna

czonego czasu. Stosownie do zarządzenia IA U  używa się tymczasowego 
równomiernego czasu TU 2.' Potrzebną poprawkę ruchu bieguna i sezonowe 
zmiany w obrocie Ziemi podaje poprawnie BIIT . Według doświadczeń 
uzyskanych od początku 1956 r. zgodność w wyznaczaniu absolutnego 
drgania między obserwatorium w Greenwich a Pragą jest rzędu 1.109.



Uwagi o możliwości istnienia roślinności na Marsie
AND RZ E J WR ÓBLEWSKI

Wysunięta przed kilkudziesięciu laty hipoteza, według której „morza“ 
Marsa są obszarami porośniętymi roślinnością, znajduje poparcie w wy
nikach badań ostatnich lat. Z jednej strony są to dane obserwacyjne do
tyczące powierzchni Marsa, z drugiej zaś, badania roślin ziemskich przysto
sowanych do życia w surowym klimacie. Ukazują się jednak prace, których 
autorzy zaprzeczając hipotezie roślinności, usiłują wykazać, że jest ona 
sprzeczna z wynikami obserwacji. Można jednak pokazać, że takie wnioski 
są Ayyciągane zbyt pochopnie, że dane obserwacyjne nie przeczą hipo
tezie roślinności, co więcej, że ta właśnie hipoteza najłatwiej i najbardziej 
naturalnie tłumaczy nam obserwowane cechy powierzchni Marsa.

Chciałbym tu przede wszystkim omówić dwie prace W. G. Fiesen-  
kowa [1], [2]. W pierwszej z tych prac autor opierając się na prawach 
promieniowania wprowadza pojęcie tzw. „czynnika żywotności44. Praca 
ta była już referowana w „Postępach Astronomii44 (tom II, zesz. 3, 
str. 151, 1954) toteż przypomnę tu tylko główny tok rozumowania:

Dla obszaru martwego, na który pada promieniowanie słoneczne, 
można wychodząc z praw promieniowania napisać związek (dla momentu 
ustalenia się równowagi energetycznej) wyrażający równość natężenia 
energii pochłanianej i wysyłanej

gdzie Q oznacza natężenie promieniowania słonecznego, A t — albedo sfe
ryczne obszaru, T1 — temperaturę efektywną obszaru (skala Kelvina), 
a — stałą Stefana. Dla obszarów roślinnych ilość wysyłanej energii będzie 
mniejsza o ułamek XQ, gdyż rośliny zużywają energię słoneczną na pro
cesy życiowe. Uwzględniając to można napisać dla takiego obszaru związek

gdzie A 2 — albedo sferyczne obszaru, T.> — jego temperatura efektywna, 
X  — „czynnik żywotności44.

Z (1) i (2) otrzymujemy

o T ^ i l - A J Q , (1 )

oTt = ( l - A 2)Q-XQ,

(3 )
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Fiesienkow podstawia do tego wzoru dane dla piasków i traw ziemskich 
< ^ = 0 ,3 0 , A 2— 0,15, T ;=50° C(323° K), TJ= 20° C(293° K)) i otrzymuje 
na X  wartość 0,37. Natomiast dla Marsa autor przyjmuje dane: J41= 0 ,30 , 
A.,=  0,15, T1= 2 8 3 °K , T2= 2 9 8 °K , skąd Avynika na X  wartość prak
tycznie równa zeru.

Na tej podstawie Fiesienkow wyprowadza wniosek, że „morza“ Marsa 
nie są porośnięte roślinnością. Postaram się wykazać, że wniosek ten jest 
zbyt pochopny. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że nie 
można z sobą porównywać wartości X  otrzymanych przez Fiesienkowa 
dla Ziemi i Marsa. Mianowicie w przypadku Ziemi temperatury T[ i T'2 
są tem p era tu ra m i r z e c z y w is ty m i, gdy tymczasem w przypadku 
Marsa 1\ i 1 \ są tem p era tu ra m i e fek ty w n y m i. W przypadku ciał 
nieczarnych, jak wiadomo, stosowanie wzoru Stefana-Boltzmanna w po
staci E =  oT* prowadzi do tzw. temperatury efektywnej, która, jak łatwo 
się wykazuje w teorii promieniowania termicznego, jest zawsze mniejsza 
•od temperatury rzeczywistej. Chcąc na podstawie pomiaru emitowanej 
energii określić rzeczywistą temperaturę ciała trzeba używać wzoru po
staci E —Ka(T')*, gdzie K  jest współczynnikiem (tzw. zdolnością emi
syjną) zależnym od rodzaju ciała, stanu jego powierzchni i temperatury. 
{Dla wszystkich ciał nieczarnych zawsze K  <1). Między temperaturą

4 /------
efektywną T a rzeczywistą T' zachodzi więc związek T — j KT' .  Wzór (3), 
jak Avynika ze sposobu jego wyprowadzenia, jest słuszny dla temperatur 
efektywnych. Gdybyśmy chcieli napisać analogiczny wzór dający X  
w zależności od temperatur rzeczywistych T[ i T'2, to miałby on postać:

K  ITL\*
X = - 1̂ ^ ( l - A 1) +  ( l - A 2). (3')

Po ukazaniu się p i e r w s z e j  p r a c y  FiesenkoAva G. T i ch o w i W. P. Cese- 
Avicz [3], [4] skrytykoAvali jego wyniki tA\ri e r d z ą c ,  że FiesenkoAv bez- 
p o d ,stawnie przypisywał powierzchni Marsa A v ła s n o ś c i  ciała d o s k o n a l e  

czarnego. Zarzut wysuwany przez tych autorów n i e  jest j e d n a k  słuszny. 
Temperatury powierzchni Marsa otrzymyAvane na podstawie p o m i a r ó w  

radiometrycznych i termoelektrycznych nie są temperaturami rzeczy- 
A v is t y m i ,  ale efektywnymi. Wolno nam e 11 arak ter y zo wać stan powierzchni 
jakiegoś ciała przez jego temperaturę efektywną ( A v ie m y  j a k  wiąże się 
ona z temperaturą rzeczywistą), co nie oznacza b y n a j m n i e j ,  że przypisu
j e m y  tej powierzchni A v ła s n o ś c i  ciała doskonale czarnego. Wzór (3) został 
A v y p r o w a d z o n y  p r z y  założeniu, że będziemy do niego wstawiać tempera
tury efektywne. Wolno nam Avięc stosoAArać go w tej postaci do powierzchni 
Marsa.

Fiesenkow natomiast popełnił inny Avażny błąd. Obliczał on wartość X  
dla Ziemi korzystając z wzoru (3) i wstaAviając doń temperatury rzeczy-
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wiste. W rozważanym przypadku K 2> K 1, a więc rzeczywista wartość X  
dla Ziemi jest mniejsza od wartości, k tórą otrzymał Fiesenkow.

W rzeczywistości więc różnica wartości X  dla „mórz“ Marsa i roślin 
Ziemi jest mniejsza. Celowo napisałem w tym  miejscu „różnica" chociaż 
Fiesenkow otrzymał dla „mórz“ Marsa po prostu X — 0. Dane obserwa
cyjne (J^ , A 2, T1, T2), dla powierzchni Marsa są dziś jeszcze wyznaczane 
dość niedokładnie i w pracach różnych autorów spotkać można często 
bardzo różne wartości. Przekonać się można o tym  choćby z zestawienia 
podanego przez G. V a u c o u l e u r s a  [5]. Tak więc wartości w ybrani przez 
Fiesenkowa nie można uważać za bezbłędne. Tymczasem, jak  łatwo 
wynika ze zróżniczkowania wzoru (3), gdyby zmienić wartości podane 
przez Fiesenkowa tylko o 1%  (dokładność danych obserwacyjnych jest 
jeszcze mniejsza), to możemy otrzymać na X  wartość 0,08, a więc już 
znacznie różną od zera, choć jeszcze znacząco mniejszą niż wartość X  dla 
ziemskich traw.

Czy można na tej podstawie sądzić o zupełnym braku roślinności na- 
Marsie! Nie. Różnica wartości X  dla „mórz“ Marsa i wyższych roślin ziem
skich świadczyć może tylko o tym , że na Marsie nie m a roślin podobnych 
do naszych roślin nasiennych. Ten wynik jednak nie jest nowy, bowiem 
szereg innych danych wskazuje na to, że „morza“ Marsa m ają własności 
odmienne od wyższych roślin ziemskich. Ja k  wiadomo, zależność albeda 
od długości fali ma dla roślin nasiennych specyficzny przebieg odznacza
jący się pasmem pochłaniania chlorofilu i wysokim albedo w podczer
wieni (tzw. efekt Wooda). Widmowy rozkład albeda dla „mórz“ Marsa 
jest zupełnie inny (patrz np. [6]). G. T i c h o w  [7] uważa, że różnice te nie 
świadczą jeszcze o tym , że na Marsie nie ma roślin podobnych do ziemskich 
roślin nasiennych. Rośliny takie boAviem mogły się przystosować do suro
wego klim atu marsyjskiego i zmienić znacznie swe własności odbijania 
światła. Mimo, iż pewne dane doświadczalne zdają się potwierdzać po
glądy Tichowa, to jednak wydaje się, że na razie pozostają one w sferze 
śmiałych hipotez.

Bezpieczniej jest oprzeć się na faktach. Faktem  jest, że widmowy 
rozkład albeda „mórz“ Marsa jest prawie identyczny z widmowym roz
kładem albeda dla ziemskich porostów. Jeżeli więc spodziewamy się 
istnienia na Marsie roślin, to chodzi tu  o rośliny zbliżone własnościami 
do ziemskich porostów. Ja k  wiadomo, porosty są najwytrzymalszymi 
roślinami ziemskimi, odpornymi na mróz, upał czy brak wody. Żyją one 
na skałach wysokogórskich, w obszarach biegunowych (przy tem pera
turze około — 50° C), na pustyniach w miejscach, gdzie nigdy nie pada 
deszcz, czy w ciemnych jaskiniach. Opierając się na obserwacjach po
rostów ziemskich można z całą stanowczością powiedzieć, że podobne
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do nich rośliny mogą żyć i rozmnażać się w warunkach, jakie spotykamy 
na Marsie, (patrz np. G. K u i p e r  [8]).

Porosty są roślinami mało wymagającymi, procesy fotosyntezy prze
biegają w nich w mniejszej skali niż u roślin nasiennych. „Czynnik ży
wotności44 będzie więc dla obszarów porośniętych porostami niższy niż 
dla obszarów roślin nasiennych, być może nawet dość bliski zera (por. 
poprzednie rozważania na tem at dokładności wyznaczenia X).  Badając 
„morza“ Marsa na drodze zaproponoAvanej przez Fiesenkowa należy po
równywać ich własności z własnościami obszarów porośniętych porostami; 
wtedy tylko badania takie mają sens. Natom iast wyniki Fiesenkowa 
mogą tylko stanowić jeszcze jedno potwierdzenie przyjmowanego od dawna 
faktu, że na Marsie raczej nie ma roślin podobnych do naszych roślin 
nasiennych.

W drugiej pracy [2] Fiesenkow podaje jeszcze jedno rozumowanie, 
którego wynik przeczy jego zdaniem hipotezie roślinności na Marsie. Oto 
skrót jego rozważań:

Należy przypuszczać, że nie cala powierzchnia „mórz“ jest pokryta  
obiektami uważanymi za roślinność. Oznaczmy część powierzchni „morza“ 
porośniętą przez roślinność przez /. Jeżeli albedo roślinności oznaczymy 
przez A r to albedo „morza“ A m będzie się wyrażać wzorem:

A m= ( l - f ) A , - f A r, (4)

gdzie Ai  oznacza albedo lądów. Ponieważ roślinność porastająca „morza44 
wznosi się na pewną wysokość ponad jego powierzchnię, przy patrzeniu 
pod ostrym kątem (tzn. w przypadku, gdy „morze44 znajdzie się przy 
brzegu tarczy planety) miejsca nieporośnięte roślinnością będą nieAvi- 
doczne i pozornie /  się zwiększy. Ponieważ A r < A i ,  albedo „morza41 
w tym  przypadku się zmniejszy. Przy zbliżaniu się do brzegu tarczy 
Marsa kontrast między „morzami14 a lądami powinien więc wzrastać. 
Fiesenkow wyprowadza wzór dający zmianę tego kontrastu w zależności 
od kąta obserwacji e:

+  (5)

We wzorze tym  k oznacza stosunek wysokości roślin do ich rozmiarów 
liniowych. Autor rozważa następnie obiekty roślinne o k =  i  i k =  0,5 
(które charakteryzuje jako „bardzo niskie44) i podaje wyniki wyliczeń 
kontrastu „mórz44 i lądów w zależności od położenia na tarczy Marsa (przy 
f — 2/3 i  / =  0,5). Tymczasem obserwacje nie wykazują takich zmian 
kontrastu. Zdaniem autora wynik ten przeczy hipotezie roślinności.

Po bliższym zastanowieniu się można jednak dojść do wniosku, że 
stosowanie wyników Fiesenkowa do powierzchni Marsa jest nie uza-
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sadnione. Mianowicie rozważania jego są słuszne przy założeniu, że roślin
ność porastająca „morza“ jest równomiernie rozrzucona po ich powierzchni. 
Tylko bowiem w takim przypadku przy ocenie zmian albeda „mórz“ 
można brać pod uwagę poszczególne rośliny i ich stosunek wysokości 
do rozmiarów liniowych. Tymczasem wiemy, że roślinność zwykle wystę
puje w skupiskach, tworzy kępy (np. nasze lasy), których rozmiary liniowe 
wielokrotnie przewyższają rozmiary poszczególnych roślin. Oczywiście 
przy badaniu zmian albeda wywołanych efektem perspektywicznym trzeba 
brać pod uwagę stosunek wysokości roślin do rozmiarów liniowych ich 
skupisk. Stosunek k może być wtedy bardzo mały, rzędu 0,01 — 0,0001 
(np. średnica kępy 1 km, wysokość roślin l m ,  &= 0,001). Jak łatwo 
widać z wzoru (5) przy tak małych wartościach k nie będą występować 
żadne dostrzegalne zm iany. kontrastu między „morzami“ i lądami.

Nasze możliwości obserwacyjne są w przypadku Marsa bardzo ograni
czone. Najlepsze teleskopy pozwalają nam w dogodnych warunkach 
rozróżniać na powierzchni Marsa obiekty o rozmiarach kilkudziesięciu 
kilometrów (wpływ turbulencji atmosfery). Jeżeliby więc „morza“ Marsa 
były porośnięte kępami roślinności sięgającymi kilku czy kilkunastu kilo
metrów średnicy, to kępy takie pozostawałyby poza zdolnością rozdzielczą 
naszych teleskopów. Warto zwrócić uwagę na ostatnie wyniki A. D o ll-  
f u s a  [9], który obserwował Marsa na Pic du Midi. Obserwatorium to 
posiada niezwykle dogodne, jedne z najlepszych w świecie, warunki do 
obserwacji. Ustawiony tam 60 cm refraktor pozwala przy spokojnym  
powietrzu osiągać zdolność rozdzielczą 0*2 (odpowiada to rozróżnianiu 
na Marsie obiektów o średnicy około 60 km, przy dogodnej opozycji). 
Dollfus zauważył, że „morza11 Marsa mają subtelną strukturę, składają 
się z blisko położonych nieregularnych plam o rozmiarach 50—100 km. 
Drobniejszych szczegółów nie możemy już obserwować, te jednak dane 
wyraźnie wskazują na „kępkowaty“ charakter „mórz“.

Jeżeli „morza“ Marsa są porośnięte, jak to należy przypuszczać, 
roślinami podobnymi do naszych porostów, to wywody Fiesenkowa tracą 
siłę nawet przy równomiernym rozkładzie tych roślin po powierzchni 
„mórz‘\  Dla większości porostów liściastych i skorupiastych grubość 
plechy nie przekracza bowiem 0,5 mm. U większości tych porostów k 
jest rzędu 0,01. W bardzo suchym klimacie grubość pokrywy porostów 
wynosi zaledwie 0,01 mm. Te wartości zgadzają się z innymi przewidy- 
waniami grubości pokrywy roślinnej na Marsie. G. K u i p e r  [8] wychodząc 
z ogólnej zawartości wody na Marsie ocenił grubość pokrywy roślinnej 
na 0,2 mm. Jasne jest, że przy takiej pokrywie roślinnej rozważania 
Fiesenkowa tracą sens.

Rozważań Fiesenkowa nie można więc stosować do „mórz“ Marsa, 
gdyż dane obserwacyjne wskazują na to, że są one p o r o ś n ię t e  bardzo
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„płaskimi14 roślinami, podobnymi do naszych porostów. Jednak ze względu 
na prawdopodobną „kępkowatość44 „mórz44, wyniki tych rozważań nie 
mogą również przeczyć istnieniu na Marsie roślin o większej wysokości.

W dalszej części swej drugiej pracy Fiesenkow twierdzi, że wobec 
zaprzeczenia przez jego argumenty hipotezy roślinności trzeba dla w ytłu
maczenia własności „mórz“ Marsa przyjąć wulkaniczną hipotezę D. Mc 
L a u g h l in a  [10] (notatka o tej hipotezie, patrz „Postępy Astronomii44 III , 
4, 1955). Ja k  wiadomo, Mc Laughlin uważa, że obszary, które nazywamy 
„morzami44, są po prostu pokryte nawianym pyłem wulkanicznym produ
kowanym obficie przez Uczne wulkany, które m ają znajdować się na 
powierzchni Marsa. Hipoteza ta  spotkała się z wieloma sprzeciwami 
wśród astronomów. Nie może ona wytłumaczyć sezonowych zmian barwy 
i intensywności „mórz44, przeczą jej także wyniki Dollfusa odnośnie sub
telnej natury  „mórz44. Nie będę tu  przytaczał wielu innych zarzutów, 
które można znaleźć w pracach R. B a r k e r a  [11] i G. Kuipera [12]. W każ
dym razie należy stwierdzić, że przy obecnym stanie wiedzy hipoteza 
ta  nie ma większej wartości. To samo stosuje się do hipotezy, k tóra usi
łuje wytłumaczyć zjawiska obserwowane na powierzchni Marsa wpływem 
jego atmosfery. Hipoteza „atmosferyczna44 była wysunięta już dość 
dawno i spotkała się ze zdecydowaną odprawą (patrz np. [13]). Ani hipo
teza „atmosferyczna44, ani hipotezy „mineralne44 (A rrh e n iu s , Mc L a u g h 
lin ) nie mogą wyjaśnić sezonowych zmian barwy i albeda „mórz44 (pomi
jając inne zarzuty).

Jeśli chodzi o podstawy obserwacyjne hipotezy wulkanicznej, to trzeba 
powiedzieć, że zasługą Mc Laughlina jest zwrócenie uwagi na fakt zgodności 
kierunków zatok „mórz44 Marsa i kierunków wiatrów wiejących na Mar
sie. Me Laughlin zauważył także, iż często z ciemnych plam na brzegach 
„mórz44 powstają wydłużone, ciemne zatoki o kierunku zgodnym z kie
runkiem przeważnie wiejących wiatrów. Te ciemne plamy miały być 
według Mc Laughlina wulkanami, wytwarzającymi popiół wulkaniczny 
roznoszony przez Aviatr. Przypuszczenie to stało się jednak jeszcze jednym 
gwoździem do trum ny jego hipotezy wulkanicznej, gdyż stwierdzono, że 
w różnych okresach te „wulkany44 zajmowały różne położenia na tarczy 
Marsa.

W ydaje się, że zjawiska zauważone przez Mc Laughlina można z ła t
wością wytłumaczyć na gruncie hipotezy roślinności. Ja k  wiadomo, po
rosty rozmnażają się na dwóch drogach: płciowej (przez zarodniki) i wege
tatyw nej [przez urwistki (soredia), wyrostki (isidia) czy też po prostu 
oderwane kawałki plechy], W obu przypadkach czynnikiem umożliwia
jącym rozmnażanie jest w iatr przenoszący lekkie części porostów. Na 
Ziemi spotykam y nawet przypadki przenoszenia przez w iatr wielkich 
ilości porostów. Tak na przykład, na stepach azjatyckich i Saharze rośnie
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skorupiasty porost krusznica (Lecanora esculenta Acli.). W iatr podnosi 
czasem całe chmury tych porostów i przenosi je w inne miejsce. Stanowią 
one pokarm tubylców, którzy nazywają je „Chlebem niebieskim14. Jeżeli 
więc „morza“ Marsa są porośnięte roślinami podobnymi do porostów, 
to ich rozprzestrzenianie się będzie uzależnione od wiatrów. Zmiany 
kształtu „mórz“ będą więc związane z kierunkami wiejących wiatrów.

Przeciwnicy hipotezy istnienia na Marsie roślin podobnych do porostów 
zwracają uwagę na fakt, że ziemskie porosty nie wykazują sezonowych 
zmian barwy tak  jak wyższe rośliny (żółknięcie liści), i że wobec tego 
sezonowe zmiany barwy obserwowane w przypadku „mórz“ Marsa prze
czą tej hipotezie. Otóż uwaga ta  nie wydaje się słuszna. Zmiany sezonowe 
na Ziemi są uwarunkowane zmianami n a s ło n e c z n ie n ia  i rzeczywiście 
w tych warunkach porosty nie wykazują sezonowych zmian barwy. 
Jednak w przypadku Marsa sytuacja jest inna: stwierdzono niezbicie, 
że zmiany sezonowe są spowodowane głównie zmianami w ilg o tn o śc i.  
Wiadomo, że porosty zmieniają barwę i albedo właśnie pod wpływem 
zmian wilgotności (np. obrost zielonawy, Physcia grisea Lam.) ma barwę 
szarą, brązową, lub szarozieloną a po zwilżeniu staje się intensywnie 
zielony). Zmiany te przypominają sezonowe zmiany barwy obserwowane 
u „mórz“ Marsa. Poza tym  ogólnie barwy, jakie obserwujemy u porostów 
ziemskich, odpowiadają barwom obserwowanym na Marsie.

Wiemy z obserwacji porostów ziemskich, że mogą one żyć przy tem pe
raturach, jakie spotykam y na Marsie. Niektóre porosty bowiem potrafią 
przetrwać nawet zanurzenie w ciekłym powietrzu. Przy niskich tem pera
turach w porostach zamierają po prostu na pewien czas czynności ży
ciowe. F. T o b l e r  podaje (patrz G. Kuiper [8]), że porosty przestają od
dychać przy —10° C a przy — 35° C przerwany zostaje proces asymilacji. 
Niektóre rosnące na Ziemi porosty nie są zupełnie związane z podłożem; 
substancje nieorganiczne pobierają one z pyłu osiadającego na ich po
wierzchni. Taki „tryb życia“ porostów pozwala im przetrwać nawet naj
cięższe chwile.

Zdawaćby się mogło, że poważną trudnością dla hipotezy roślinności 
jest duże natężenie promieniowania ultrafioletowego na powierzchni 
Marsa (jak wiadomo, promieniowanie to wpływa zabójczo na istoty 
żywe). Nie stwierdzono bowiem dotychczas, aby w atmosferze Marsa 
istniała warstwa ochronna, pochłaniająca to promieniowanie. (Być może 
ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym stanowi „warstwa fio- 
letowa“ — pogląd S. Hessa). W ydaje się jednak, że taka warstwa musi 
istnieć, gdyż na Marsie występuje woda. Wiemy zaś, że promieniowanie 
ultrafioletowe działa destrukcyjnie na cząsteczki wody. Z drugiej strony 
barwniki występujące w porostach spełniają funkcję ochrony rośliny
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przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym i być może mogą rów
nież chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Reasumując powyższe uwagi postaram się podać zestawienie argu
mentów uzasadniających hipotezę roślinności:

1) Różnorodność barw, jakie występują na Marsie, odpowiada barwom, 
jakie spotykamy u ziemskich porostów. Trudno jest natomiast wytłu
maczyć tę różnorodność na gruncie hipotez „mineralnych" czy „atmo
sferycznych Trzeba przy tym dodać, że barwy obserwowane na Marsie 
są zupełnie realne i zostały nawet sfotografowane w obserwatoriach 
Mt Wilson i Mc Donald (patrz [8]).

2) Sezonowe zmiany barwy i intensywności „mórz“ wywołane zmia
nami wilgotności odpowiadają zmianom, jakie pod wpływem zmian wil
gotności zachodzą w porostach. Nie znamy natomiast takich procesów, 
które by powodowały (w warunkach, jakie występują na Marsie) takie 
zmiany barwy substancji nieorganicznych.

3) Fakt, że „morza“ nie zostały dotąd zasypane przez piaski pustynne, 
świadczy o tym, że są one pokryte substancją żywą, posiadającą zdolności 
regeneracji (argument podany przez E. O pika [14]).

4) Zmiany kształtu „mórz“ obserwowane na ich granicach świadczą, 
że nie są to utwory geologiczne. Można je łatwo wyjaśnić jako ekspansję 
roślinności.

5) Zaobserwowaną przez Mc Laughlina zgodność kierunków zatok 
i „mórz“ z kierunkami wiatrów można łatwo wytłumaczyć na gruncie 
hipotezy roślinnej przez fakt, że rozmnażanie i rozprzestrzenianie się 
porostów jest zależne od wiatrów (w imię bezstronności trzeba dodać, 
że ten i poprzedni punkt można wyjaśnić również na podstawie hipotezy 
„wulkanicznej “).

6) Widmowy rozkład albeda „mórz“ Marsa jest różny od rozkładu 
albeda wyższych roślin ziemskich, ale zgodny z rozkładem albeda dla 
porostów. Pewne badania Tichowa zdają się wskazywać nawet, że mimo 
tej różnicy na Marsie mogą istnieć również i wyższe rośliny.

7) Ostatnio otrzymana przez I. K ow ala  [15] wartość „współczynnika 
gładkości41 „mórz“ Marsa (0,45 — 0,54) jest różna od wartości tego współ
czynnika dla lądów Marsa (1,03 — 1,16), ale zbliżona do wartości otrzy
manej dla roślin ziemskich (0,14 — 0,40). Badania te wykazują, że „morza“ 
mają własności w istotny sposób różne od lądów („współczynnik gładkości41 
charakteryzuje odchylenia rozpraszania światła od prawa Lamberta).

8) Obserwowana przez Dollfusa subtelna natura „mórz44 przeczy 
hipotezie wulkanicznej, natomiast łatwo może być wytłumaczona na 
podstawie hipotezy roślinności.

9) Argumenty podane przez Fiesenkowa nie mogą świadczyć przeciw 
istnieniu na Marsie roślin podobnych do naszych porostów.
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10). Ostatnie badania polaryzacji światła Marsa (Dollfus) wykazują, 
że polaryzacja światła „mórz“ różni się od polaryzacji światła lądów. 
„Morza“ wykazują pewne roczne zmiany polaryzacji, które, według Doll- 
fusa, można przypisać niższym roślinom (glonom, porostom).

11) Ocena grubości pokrywy roślinnej Marsa (Kuiper) jest zgodna 
z danymi dla pokrywy porostów.

12) Opierając się na obserwacjach porostów ziemskich można stwier
dzić, że mogą one żyć a v  warunkach, jakie występują na Marsie.

13) Sprawa promieniowania ultrafioletowego na powierzchni Marsa 
nie jest dokładnie zbadana, wydaje się jednak, że nie będzie ona sprawiać 
trudności hipotezie porostów.

14) Jako argument przeciw hipotezie wegetacyjnej uważa się zwykle 
brak znaczniejszych ilości tlenu w atmosferze Marsa ( <0,15°/o objęto
ściowo). Jak wiadomo, rośliny zielone produkują tlen przy fotosyntezie. 
Tlen jest poza tym potrzebny roślinom do oddychania. Wydaje się 
jednak prawdopodobne, że rośliny Marsa mogą zatrzymywać w swoich 
tkankach tlen produkowany przy fotosyntezie i następnie zużywać go 
przy oddychaniu — hipoteza H. Strugholda. W tym przypadku rośliny 
te wydzielałyby na zewnątrz tylko drobny nadmiar tlenu.

W świetle tych argumentów wydaje się, że hipoteza istnienia na Marsie 
roślin podobnych do naszych porostów jest w pełni uzasadniona. Najle
piej i najbardziej naturalnie tłumaczy nam ona zjawiska obserwowane 
na powierzchni Marsa.

LITERATURA

[1] W. G. F ie sen k o w , Dokł. Akad. Nauk ZSRR, XC1V, Nr. 2, s. 197, 1954 r.
[2] W. G. F ie se n k o w , Astronomiczeskij Żurnał X X X III, 3, s. 440, 1956 r.
[3] G. T ich o w , Wiestnik Akad. Nauk. Kazachskiej SRR, 5, s. 84, 1954 r.
[4] W. P. C e s  e w ic  z, Astronomiczeskij Cirkular, 154, 1954 r.
[5] G. V a u c o u le u rs , Physique de la plan&te Mars, 1951.
[6] A. W ró b lew sk i, Urania, 8, s. 237, 1950.
[7] G. T ichow , Nowiejsze issliedowania po woprosu o rastitielnosti na planele Mars, 

1948 r.; Priroda, nr. 7, 1949 r.; Journ. Brit. Astr. Ass. 5, s. 193, 1955 r.; Woprosy 
filozofii, I, 1955 r.

[8] G. K u ip e r , The Atmospheres of the Earth and Planets, 1952 r.
[9] A. D o llfu s , L’Astronomie, 3, 1953 r.

[10] D. Mc L a u g h lin , PASP, 66, 161, 221, 1954 r.; A J, 7, s. 261, 1955 r.
[11] R. B a rk e r , JBAA, 6, 1955 r.
[12] G. K u ip e r , PASP, 67. 1955 r.
[13] W. W. S zaro n o w , Mars, 1948 r.
[14] E. Op ik , Irish Astr. J ., 1, s. 45, 1950 r.
[15] I. K o w a l ,  Astr. Cirk. 159, 1955 r.



Z P R A C O W N I I O B SE R W A T O R IÓ W

Zagadnienia astrometrii w Polsce

(Streszczenie referatu wygłoszonego na wspólnej konferencji astronomów 
czechosłowackich i polskich; Wrocław, czerwiec 1956)

J . WITKOWSKI

Astrometria polska ma za sobą stopięćdziesięcioletnią tradycję. W arunki jej rozwoju 
nie należały jednak do łatwych. Składały się na to głównie przyczyny natury instrum en
talnej i brak środków pieniężnych. Tym niemniej osiągnięcia uzyskane nawet w okresach 
najtrudniejszych dla narodu, świadczą o poświęceniu i wytrwałości naszych astronomów. 
Wspomnę tu  tylko o dwu katalogach: Jana K o w a lc z y k a  z końca 19 stulecia i Boh
dana Z a le sk ie g o  sprzed 30 laty. Warszawski katalog Kowalczyka zawierający 6041 
słabych gwiazd pomiędzy 2° a 7° deklinacji południowej został wykonany na starym 
kole południkowym zaopatrzonym w noniusze. Przeszło 22 000 obserwacji i obszerne 
rachunki wykonał Kowalczyk sam jeden. Katalog może być zaliczony do dobrych 
ówczesnych katalogów i świadczy o tym, że nawet stare narzędzie może dać dobre w y
niki w rękach starannego obserwatora. A należy dodać, że warunki pracy w impera- 
torskim Obserwatorium Warszawskim były wówczas niełatwe. Katalog Zaleskiego 
z r. 1926 jest katalogiem deklinacji fundamentalnych 486 gwiazd „Berliner Jahrbuch" 
i opiera się na rocznej serii obserwacji dokonanych przenośnym kołem południkowym 
Repsolda, opatrzonym mikrometrem bezosobowym. Praca wykonana została w Pozna
niu w bardzo prymitywnych warunkach przez chorego już wówczas Zaleskiego. P o 
myślana była jako część pierwsza pracy, której dalszy ciąg miał być wykonany w Nowej 
Zelandii, co łącznie z obserwacjami poznańskimi dałoby system deklinacji fundam ental
nych, wolny od liniowego błędu systematycznego, a to zgodnie ze znalezionym przez 
Zaleskiego wzorem na błąd instrumentalny pomiarów odległości zenitalnych A z= az+  
+ b t g z  [dla północnej półkuli A ó = - a  (90° —<5), dla południowej półkuli Ad = a (90°+ <5)]. 
Zaleskiemu nie sądzone było zakończyć swej pracy, ale jego metoda wyznaczania dekli
nacji fundamentalnych została przyjęta w astrometrii. Nazwisko Zaleskiego jest jednak 
często pomijane i metoda przypisywana innym. Tak np. w katalogu monachijskim (obser
wacje Monachium — Mount Stromlo) została ona przypisana Dnieprowskiemu. Obserwa
torium Poznańskie od szeregu la t wstawia do swego programu dokonanie obserwacji 
na obu półkulach metodą Zaleskiego; projekt ten dotychczas nie został zrealizowany 
z powodu braku funduszów.

Katalog Zaleskiego wykazuje większe błędy systematyczne, niż należałoby się spodzie
wać. Praca wymaga więc powtórzenia i przy tym  tym samym narzędziem Repsolda ; prze
trwało ono szczęśliwie w stanie nienaruszonym okres wojny. Przy narzędziu zostały 
obecnie zrobione pewne adaptacje dla fotograficznego odczytywania kół. Po dokładnym 
zbadaniu narzędzia zamierzone jest powtórzenie obserwacji Katalogu Zaleskiego.

W ostatnich latach prace katalogowe zostały podjęte przez Obserwatorium W ro
cławskie, które włączyło się do wielkiego przedsięwzięcia astronomii radzieckiej — 
katalogu słabych gwiazd — mając do swej dyspozycji dwa względnie dobre narzędzia: 
koło wertykalne i narzędzie przejściowe Repsolda. Jak  wiadomo, znajomość dokładnych
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współrzędnych gwiazd należy do najważniejszych zagadnień nowoczesnej astronom ii. 
J e s t  ono potrzebne zarówno dla badań  nad układem  p lanetarnym  jak  i układam i gwiazdo
wymi. Również i problem y astronom iczno-geodezyjne w ym agają znajomości dokładnych 
współrzędnych gwiazd. Istniejące katalogi fundam entalne różnią się pomiędzy sobą 
tak  pod względem błędów przypadkowych jak  i system atycznych. Nie zaspokajają one 
obecnych potrzeb astronom ii; odnosi się to  w szczególności do ruchów  własnych gwiazd, 
które na skutek  istnienia system atycznych błędów katalogu są zależne od danego układu 
fundam entalnego. Posiada to  szczególne znaczenie w tak ich  zagadnieniach, jak  czasu 
i stałych astronom icznych, np. stałej precesji, nu tacji, współrzędnych apeksu Słońca, 
stałych ruchu wirowego G alaktyki.

Zagadnienie wyznaczania ruchów  w łasnych gwiazd w ym aga więc nowego podejścia 
i ujęcia. N a tym  tle pow stała myśl ułożenia katalogu słabych gwiazd w ysunięta przeszło 
dwadzieścia la t  tem u przez astronom ów radzieckich.

Zasadnicza myśl katalogu słabych gwiazd polega na w ykorzystaniu pozagalak- 
tycznych mgławic, k tórych  ruchy własne wynoszą nie więcej niż 1 sek. luku w p rze
ciągu 8000 la t. Mgławice te  dają  więc dogodne p u n k ty  oparcia na niebie dla wyznacze
n ia ruchów własnych gwiazd. P ro jek t radziecki przewiduje ułożenie katalogu gwiazd 
odniesienia w ogólnej ilości 17 500 dla całego nieba. Gwiazdy te  pow inny być dosta
tecznie słabe, aby m ożna je było nawiązać fotograficznie do sąsiednich mgławic 12—14 
wielkości. K atalog powinien zawierać też i gwiazdy dostępne obserwacjom na kołach 
południkowych celem naw iązania ich do system u fundam entalnego. W  procesie uło
żenia katalogu słabych gwiazd należy rozróżniać pięć stopni, mianowicie:

1) K atalog fundam entalny 930 słabych gwiazd jako podstaw a dla różnicowych 
obserwacji południkowych.

2) W yznaczenia p u nk tu  równonocnego i położenia równika z obserwacji małych 
planet.

3) Nawiązanie katalogu fundam entalnego słabych gwiazd do układu PK3. D a to  
w dostatecznym  przybliżeniu p u n k t równonocy katalogu słabych gwiazd.

4) Ułożenie ogólnego katalogu 17 500 słabych gwiazd drogą różnicowych obser
w acji kołam i południkowymi.

5) Fotograficzne nawiązanie gwiazd ogólnego katalogu słabych gwiazd do mgławic 
pozagalaktycznych celem w yprow adzenia ruchów własnych gwiazd niezależnie od 
obserwacji południkowych.

Obserw atorium  W rocławskie zaangażowane jest zarówno w pom iarach względnych 
ja k  i bezwzględnych. W  la tach  1950—1953 wykonano obserwacje położeń względnych 
559 gwiazd w system ie FK 3 zarówno w rektascenzji (narzędzie przejściowe, obserwa
torowie m gr Przem ysław R ybka i mgr Ja n  Walichiewicz) jak  i w deklinacji (kolo w er
tykalne, obserwatorowie mgr J a n  Kubikowski i m gr A ntoni Głania). Oba katalogi są 
w  druku. Dalsze prace będą dotyczyły pom iarów bezwzględnych.

Zagadnienia astrom etrii układu planetarnego, wchodzące w zakres badań polskiej 
astronom ii, dotyczą n a s t ę p u j ą c y c h  siedmiu punktów : 1) L ibracja Księżyca. 2) D o
k ładne położenia Księżyca z obserwacji zakryć gwiazd oraz 3) z obserwacji fo togra
ficznych. 4) Fotograficzne obserwacje położeń, m ałych p lanet. 5) Popraw ki efemerydy 
Jow isza m etodą T. Banachiewicza. 6) Jow icentryczne położenia Księżyców na podstawie 
obserwacji m om entów zaćmień. 7) Zaćmienia Słońca.

N ow a m etoda wyrównyw ania obserwacji libracyjnych Księżyca została zastosowana 
w  pracy prof. K . K o z ie ła .  P raca  prof. Kozieła The Moon's lAbration and Figure as 
derived from Hartwig's Dorpat Heliometric Observations je s t p racą przełomową w teorii 
libracji i figury Księżyca; rozpoczyna ona nowy rozdział w historii wyznaczania stałych 
librącji naszego satelity . Ju ż  przed la ty  zwrócił prof. T. B a n a c h ie w ic z  uwagę na
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wadliwe wyrównywanie obserwacji libracyjnych Księżyca w klasycznej metodzie Bes- 
sela. Stosowane tam  dwustopniowe wyrównywanie obserwacji naruszało kardynalne 
założenie metody najmniejszych kwadratów, wymagające operowania wielkościami 
od siebie niezależnymi. Poprawne rozwiązanie zagadnienia pozwalające dokonać wy
równania obserwacji jednym ciągiem, stało się możliwe dopiero po podaniu przez Bana- 
ehiewicza nowego algorytmu krakowianowego metody najmniejszych kwadratów. 
Praca prof. Kozieła powstawała w Obserwatorium Krakowskim w tragicznych latach 
okupacji hitlerowskiej. Tam na tajnych zebraniach naukowych organizowanych przez 
prof. Banachiewicza były dyskutowane ważniejsze szczegóły nowej metody wyrówny
wania obserwacji libracyjnych Księżyca. Fakt, że praca została doprowadzona do po
myślnego końca, zawdzięczamy zarówno wytrwałości prof. Kozieła jak i stymulującym 
wpływom wielkiego uczonego i nieugiętego człowieka, jakim był Tadeusz Banachiewicz.

Systematyczne obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc zostały wprowadzone do 
programu naszych obserwatoriów od r. 1920. Nastąpiło to dzięki inicjatywie Banachie
wicza, który już jako student podkreślał znaczenie tego rodzaju obserwacji dla badania 
ruchów Księżyca. Od tegoż roku 1920 Obserwatorium Krakowskie oblicza i publikuje 
przepowiednie tych zjawisk dla obserwatoriów polskich. Obliczenia zakryć są dokony
wane uproszczoną metodą rachunkową podaną przez Banachiewicza.

Z Obserwatorium Krakowskiego wyszły prace nad zakryciami gwiazd przez wielkie 
planety. Średnice planet uzyskane z zakryć są wolne od błędów systematycznych obcią
żających pomiary mikrometryczne. Świadczą o tym wyniki otrzymane z zakryć dla 
średnic Jowisza i Wenus. Na tej drodze dopatrywał się Banachiewicz rozstrzygnięcia 
spornej lcwestji średnicy Plutona.

Program Obserwatorium Poznańskiego przewiduje wyznaczenia położeń Księżyca 
fotograficzną metodą Markowitza. Budowa kamery Markowitza jest w toku i zamie
rzone jest rozpoczęcie obserwacji w roku geofizycznym.

Systematyczne obserwacje położeń małych planet są dokonywane w Obserwa
torium Poznańskim od r. 1925. W pierwszym okresie były to obserwacje wizualne, 
od roku zaś 1946 stosowana jest metoda fotograficzna. Do tego celu służy mały astro- 
graf Zeissa (d=  12 cm, / =  54 cm), który przy wyjątkowo pomyślnych warunkach atm o
sferycznych i przeszło godzinnej ekspozycji pozwala sięgać do 14 wielkości gwiazdowej 
(uzyskano dobre zdjęcie Plutona). Astrograf ten służy też do fotografowania komet. 
Przy fotografowaniu komety Shajna we wrześniu 1949 r. została odkryta nowa pla- 
netka, której odkrywcy — Dobrzycki i Kwiek — nadali nazwę „Poznania".

Wyznaczenie poprawek efemeryd wielkich planet posiada duże znaczenie z punktu 
widzenia teorii icli ruchu. Jak  wiadomo, obserwacje mikrometryczne tych planet są 
obarczone znacznymi błędami systematycznymi, które nie dadzą się całkowicie wyeli
minować. Dotyczy to również i zdjęć fotograficznych. Dla planet posiadających satelity 
pointowanie na brzeg tarczy może być zastąpione nastawieniem na stelarny obiekt, 
jakim  jest satelita. Jeśli znane są z teorii ruchu satelity jego planetocentryczne współ
rzędne, to nawiązanie planety do gwiazdy odniesienia poprzez satelitę nie nastręcza 
trudności. Ze wszystkich wielkich planet najlepiej opracowaną teorię ruchu satelitów 
posiada Jowisz. Dla 4 jego galileuszowskich księżyców mamy dwie dobrze opracowane 
teorie ruchu — S a m p so n a  opartą na materiale zaćmieniowym i de S i t t e r a  opartą 
na obserwacjach mikrometrycznych. Rozbieżność pomiędzy nimi nie przekracza na ogół 
jednej dziesiątej sekundy łuku. Sampsonowska teoria ruchu jest stabularyzowana i na 
skutek tego łatwiejsza w użyciu. Efemerydy księżyców są podawane w Connaissance 
des Temps. Próby fotograficznego nawiązania tą  metodą Jowisza do gwiazd przepro
wadzone w Obserwatorium Poznańskim przez F. K o eb ck eg o  dały zachęcające wyniki: 
nawiązania poprzez poszczególne księżyce różniły się pomiędzy sobą o wielkości rzędu
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dziesiątych sekundy łuku. M etoda ta , zalecana przez Banachiewicza, może posłużyć 
do wyznaczenia p unk tu  równonocnego i położenia równika dla takicli przedsięwzięć, jak  
katalog słabych gwiazd. Prowadzenie system atycznych obserwacji położeń Jowisza 
powyższą m etodą wejdzie do program u Obserwatorium Poznańskiego z chwilą, gdy 
będą ku tem u odpowiednie w arunki instrum entalne. W  tym że Obserwatorium  p ro 
jektow ana je st kontynuacja H arw ardzkich obserwacji momentów zaćmień księżyców 
Jow isza nowoczesnymi m etodam i fotoelektrycznym i, a to  celem nagrom adzenia m a
teriału  potrzebnego dla poprawienia Sampsonowskiej teorii ruchów satelitów  Jow isza.

Od trzydziestu la t polska astrom etria włączyła do upraw ianych przez się zagadnień 
obserwacje momentów całkowitych zaćmień Słońca. K lasyczna już dziś m etoda B ana
chiewicza w ykorzystuje dla celów astrom etrycznych zjawisko pereł B aily’ego. Skon
struow ane w ty m  celu przez Banachiewicza w r. 1927 chronokinem atografy brały  
już udział w kilku ekspedycjach na całkowite zaćm ienia Słońca: Laponia (29. YI. 1927), 
U. S. A. (31. V III. 1932), Grecja, Syberja, Japon ia  (19. VI. 1936), Polska (30. VI. 1954). 
Najlepsze w yniki uzyskano w Laponii. D ały  one popraw ki wzajem nych położeń Słońca 
i Księżyca, a także i prom ienia pozornej tarczy  słonecznej z dużą dokładnością (według 
K o rd y le w s k ie g o  prom ień Słońca uzyskany przez A u w e r s a  w ym aga popraw ki 
Jr®  =  +  0 "0 8 ±  0?04). Zaćmienie 1936 roku miało być w ykorzystane dla geodezyjnego 
naw iązania odległych punktów  na powierzchni Ziemi (tzw. księżycowo-geodezyjna, 
m etoda Banachiewicza), jednak  w arunki pogody były na ogół niesprzyjające. M ateriały 
zaćm ienia 1954 r. obserwowanego w pom yślnych w arunkach ty lko w jednym  punkcie 
(Ogrodniki) nie zostały jeszcze opracowane. Podczas zaćm ienia 1954 r. zostały poczy
nione pierwsze u nas obserwacje przy  pomocy radioteleskopu, ustawionego z inicjatyw y 
Banachiewicza na Porcie Skała pod Krakowem.

W  dziedzinie astrom etrii gwiazdowej, astronom owie polscy tradycyjn ie zaintereso
wani są pom iaram i m ikrom etrycznym i gwiazd podwójnych. Jednym  z pionierów w tych 
pracach był Herkules D e m b o w s k i ,  k tóry  stosunkowo niewielkim narzędziem uzyskał 
dobre w yniki w w yjątkow ych w arunkach włoskiego klim atu.

Obserwacje gwiazd wizualnie podwójnycli m ają u nas obecnie charak ter spora
dyczny. Potrzebne są do tego celu większe narzędzia, aniżeli te, k tórym i dysponują nasi 
obserwatorowie.

Nie brak  u nas w tej dziedzinie prac teoretycznych i rachunkowych (Rakowiecki, 
W ierzbiński).

P roblem y astronom iczno-geodezyjne zajm ują osobne miejsce w naszej astrom etrii. 
N a czoło w ysuw ają się zagadnienia w yznaczenia długości i szerokości geograficznych, 
elem entów ta k  nieodzownych dla każdego Obserwatorium . W  ciągu dw ustu la t 
h istorii polskich obserwatoriów odegrały one dość w ażną rolę w pracach tych  placówek. 
Pom ijając dawniejsze prace w tej dziedzinie, nie m ające większego znaczenia naukowego, 
wspomnim y o udziale naszych obserwatoriów w m iędzynarodowych przedsięwzięciach. 
P rzystąpienie Polski do konwencji państw  bałtyckich nałożyło na kraj nasz obowiązek 
w ykonania pomiarów graw im etrycznych na Pom orzu w przeszło trzydziestu punk tach  
sieci triangulacyjnej. Obserwatorium  Krakowskie przy współudziale Głównego Urzędu 
Miar przystąpiło  do pom iarów  już w r. 1926. Pom iary  te  były  później kontynuow ane 
przez G. U. M. oraz In s ty tu t Geologiczny.

W  r. 1929 Obserwatorium Poznańskie włączyło się do p rac kom isji geodezyjnej 
państw  bałtyckich, mianowicie do wyznaczeń długościowych o najwyższej precyzji, 
znanych w litera tu rze  pod nazwą operacji długościowych bałtyckiego pierścienia. Poznań 
został naw iązany bezpośrednio do dwu sąsiednich punktów  P otsdam  i Riga.

AV m iędzynarodowych pom iarach długościowych 1933 r. wzięła udział większa 
ilość naszych placówek: Obserwatorium  Morskie w Gdyni oraz obserw atoria astrono-
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miczne uniw ersytetów  w Poznaniu i W arszawie, a także Politechniki W arszawskiej. 
Operacje długościowe 1933 r. zostały zorganizowane przez Międzynarodowe Unie: A stro
nomiczną oraz Geodezyjno-Geofizyczną i to  głównie celem sprawdzenia, w oparciu 
o podobne pom iary długościowe z r. 1926, teorii W e g e n e ra  wzajem nego przem iesz
czania się kontynentów . Operacja 1933 r. nie dala  konkretnych wyników co do spodzie
wanych zm ian długości, a to, jak  sądzą zwolennicy hipotezy W egenera, z powodu zby t 
krótkiego okresu czasu, jakim  jest okres siedmioletni. Doświadczenie zdobyte w r. 1933, 
znaczny postęp w technice obserwacyjnej oraz względy finansowe skłaniały Między
narodow ą Radę Unii N aukowych do pow tórzenia m iędzynarodowych pom iarów  d łu 
gościowych i przyłączenia ich do wielkiego przedsięwzięcia, jakim  je st M iędzynarodowy 
Rok Geofizyczny 1957/58. Tym  razem pom iary długościowe rozciągną się na długi okres 
14 miesięcy (okres Chandlera) w przeciwieństwie do dwumiesięcznego okresu pomiarów 
(1926 i 1933 r.). W yznaczenie długości, sprowadzające się do wyznaczenia różnicy czasów 
lokalnych, je s t ściśle związane z zagadnieniem  czasu przebiegu fal elektrom agnetycznych. 
W  grę wchodzą tu  delikatne i trudne problem y radiotechniczne, k tóre są przedm iotem  
badań specjalnej kom isji wyłonionej przez międzynarodowe unie: astronom iczną, geode- 
zyjno-geofizyczną i radiotelegrafii naukowej. P race astronom iczno-geodezyjne w r. 1957/58 
m ają za zadanie bardzo dokładne wyznaczenie współrzędnych geograficznych stacji 
biorących udział w pom iarach. W szczególności pom iary te  m ają na celu w ykrycie 
zm ian długości, jak ie  przewiduje h ipoteza W egenera — przemieszczeń kontynentów , 
lub Y e n in g -M e in e s z a  — fałdowania się dna morskiego. Dokładność pomiarów 1957/58 
powinna wynosić około 0,"2 a więc pozwoli w ykryć istnienie przemieszczeń rzędu 10 m.

Je s t rzeczą wskazaną, aby w ty m  przedsięwzięciu wzięły udział te  same Obserwa
toria , które uczestniczyły w kam panii długościowej 1933 r. Obserwatoria biorące udział 
w operacji długościowej 1957/58 r. pow inny posiadać najbardziej nowoczesne w yposa
żenie instrum entalne, zarówno pod względem narzędzi obserwacyjnych jak  i zegarów. 
W  rachubę wchodzą tu  przede wszystkim narzędzia przejściowe, zegary z wolnym 
wahadłem  i zegary kwarcowe. Główne obserw atoria uczestniczące w kam panii będą 
prowadziły, we własnym zakresie obserwacje zm ian szerokości. Uzupełnieniem do obser
wacji będą badania nad zm ianą kierunku linii pionu, przeprowadzane przy  pomocy 
w ahadeł ty p u  Zóllnera.

Ze strony  Polski w operacjach zam ierza wziąć udział szereg obserwatoriów i in sty 
tucji, mianowicie: A stronom iczna S tacja Polskiej Akadem ii N auk w Borowcu pod 
Poznaniem  (obserwacje długości, szerokości i zm iany kierunku linii pionu), Obserwatorium 
U niw ersytetu w Poznaniu, oraz S tacja astronom iczno-geodezyjna C. U. G. i K. na 
Borowej Górze kolo W arszawy. Akces w arunkow y, zależny od uzyskania niezbędnych 
środków instrum entalnych lub finansowych, zgłosiły też Główny U rząd Miar w W ar
szaw ę oraz S tacja Astronom iczna Politechniki W arszawskiej w Józefosławiu.

Obecnie w toku  są w Polsce pom iary długościowe, m ające na celu nawiązanie p o 
między sobą obserwatoriów krajów  dem okracji ludowej. Są one prowadzone u nas przez 
C. U. G. i K. Z obserwatoriów astronom icznych bierze w nich udział Obserwatorium 
Poznańskie.

Zarówno potrzeby astronom ii jak  i geodezji stosowanej, geofizyki, techniki pom ia
rów wysokiej częstotliwości i inne w ym agają zorganizowania nowoczesnej służby czasu 
w naszym  kraju . W  ty m  celu PAN powołała specjalną kom isję czasu, jako organ k o 
ordynujący, m ający na celu opracowanie planu p rac poszczególnych in sty tuc ji 
zainteresowanych w zorganizowaniu polskiej służby czasu.

Służba czasu obejm uje szereg czynności, mianowicie: a) wyznaczenie czasu, zw ią
zane z obserwacjam i astronom icznym i; b) konserwacja czasu oparta  na zegarach w y
sokiej precyzji, głównie zegarach kwarcowych; c) odbiór m iędzynarodowych sygnałów
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czasu, celem nawiązania się do międzynarodowej służby czasu; d) dystrybucja  czasu 
przez nadaw anie własnych sygnałów czasu.

Ta ostatn ia , użytkow a część służby czasu wchodzi w zakres czynności Głównego 
Urzędu Miar i należy do jego kom petencji. N atom iast pierwsze trzy  czynności należą, 
do kom petencji astronom ów.

Prace nad zorganizowaniem nowoczesnej służby czasu przy  O bserw atorium  P oznań
skim rozpoczęto w r. 1949 od konstrukcji dwóch zegarów kwarcowych. W  zegarach 
tych  zastosowano p ły tk i kwarcowe S tandard  Telephones and Cables o częstotliwości 
100 000 c/s. Częstotliwości zredukowane do 1000 c/s urucham iają m otorki synchroniczne 
również własnej konstrukcji zaopatrzone w tarcze przeźroczyste ocyfrowane od 0 do 100 
i wykonujące jeden obrót na sekundę. P od tarczam i mieszczą się lam pki neonowe, k tóre 
w połączeniu ze specjalnym  przekaźnikiem  elektronow ym  sterowanym  przez zegar 
S hortta  tw orzą rodzaj chronoskopu. Po okresie doświadczalnym, w ciągu którego doko
nano pewnych zm ian i u lepszeń, zegary zostały ostatecznie uruchomione z początkiem  
1953 r. i chodzą bez większych przerw . C harak terystyka poznańskich zegarów kw arco
wych oparta  na m etodzie Greaves i Symms w ykazuje, że zegary te  w ielokrotnie p rze
wyższają zegary wahadłowe. Tak np. wielkość r w ypada dla poznańskich zegarów n a 
stępująco: dla K 1:r=  1,28, dla X 2:r  =  0,97, a dla zegara wahadłowego S hortt: r = l ,9 6  
(im bliższa jedynce je st w artość r tym  lepszy jest zegar). K onstruktorem  zegarów jest 
inż St. Cierniewski; części mechaniczne wykonano w warsztacie Obserw atorium . Prace 
prowadzone były  pod nadzorem  doc. F . Koebcltego, kierownika służby czasu.

Obserwacje astronom iczne są dokonywane za pomocą narzędzia przejściowego 
Zeissa (średnica obiektyw u 100 mm, ogniskowa 1000 mm). Norm alny program  obser
w acyjny jednego wieczoru obejm uje 10 gwiazd po 18 kontaktów . L ista  gwiazd p ro g ra
mowych składa się z gwiazd zaw artych na ogół w granicach ±  10° odległości zenitalnej. 
Gwiazdy te  zostały wzięte z katalogu gwiazd geodezyjnych Zim m erm anna, przy  czym  
pozycje gwiazd zredukow ano na system  FK 3. Błąd średni jednego wieczoru wynosi 
± 0*012.

Radiowe sygnały czasowe odbierane są za pomocą specjalnego ap a ra tu  radiowego 
konstrukcji inż. Cierniewskiego. P rzyjm ow ane są regularnie sygnały Rugby (GBR) 16 kc, 
Moskwa (ROR) 30 kc, H am burg (DAN) 131 kc, P aryż (FY P) 90 kc, Moskwa (RES) 90 kc, 
oraz Moskwa krótkofalow a (RWM) — nadaw ane w parzystych  godzinach T. U. Służba 
czasu prowadzona w Obserwatorium  Poznańskiem  w łączyła się do Międzynarodowej 
Służby czasu, m ającej swą siedzibę w B ureau de 1’IIeure w P aryżu . W  danej chwili 
Poznań zajm uje pod względem swycli wyników 14 miejsce wśród 30 obserwatoriów  współ
pracujących z B. I. H.

Służba czasu Obserwatorium  Poznańskiego je s t częściowe prowadzona z ram ienia 
Astronomicznej S tacji Szerokościowej PAN. S tacja znajduje się w Borowcu pod P ozna
niem. Z biegiem czasu agendy służby czasu zostaną przeniesione do Borowca, gdzie 
p raca będzie odbywała się w lepszych i odpowiedniejszych warunkach.

S tacja Szerokościowa w Borowcu zajm uje pod względem swej problem atyki zu 
pełnie osobne miejsce w pracach polskiej astrom etrii. Myśl założenia Stacji Szerokościo
wej pow stała na konferencji astrom etrycznej w Moskwie w listopadzie 1949 r. Ówczesny 
kierownik służby szerokościowej ZSRR prof. A. J .  Orłów podkreślił znaczenie w spół
pracy  stacji polskiej położonej w pobliżu Poznania ze stacją  w Irkucku. Obie stacje 
leżące na tym  sam ym  równoleżniku +  52° 17', lecz różniące się w długości o 90° posiadają 
optym alne w arunki dla wyznaczenia obu współrzędnych bieguna: x  i y. Na tejże kon
ferencji zwrócono uwagę na celowość kontynuow ania obserwacji y  D ra, gwiazdy Bra- 
dleya, obserwacji przerw anych na sku tek  przeniesienia Obserwatorium  Greenwich do 
nowej siedziby w Herstm onceux. Jako  miejsce obserwacji wskazano Białków, stację
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filialną Obserwatorium Wrocławskiego, mającą szerokość geograficzną Greenwich. 
Ze względu na swe położenie y Dra będzie w przeciągu przeszło stulecia pełniła rolę 
gwiazdy zenitalnej dla tej szerokości.

Stacja szerokościowa powstaje jako placówka PAN. Położona jest na południo-wsch., 
w odległości 20 km od Poznania w pobliżu szosy Poznań—Kórnik. W r. 1954 plany 
stacji zostały zatwierdzone przez PAN i tegoż roku przystąpiono do budowy, która 
zostanie zakończona na jesieni rb. Na obszarze 10 ha rozmieszczone są budynki: s ta 
cyjny i mieszkalny oraz dwa pawilony dla teleskopów zenitalnych i dwa pawilony dla 
narzędzi przejściowych. Przewiduje się budowę piwnicy zegarowej i sejsmicznej.

Instrumentarium stacji składa się: a) z dwóch narzędzi przejściowych Zeissa o śred
nicy obiektywu 100 mm i ogniskowej 1000 mm zaopatrzonycli w mikrometry bezoso
bowe oraz b) z dwóch teleskopów zenitalnych typu wizualnego. Jeden z nich został 
zamówiony u Zeissa z terminem dostawy — koniec 1956 r.; jest to teleskop typu puł- 
kowskiego o średnicy obiektywu 130 mm i ogniskowej 1760 mm. Drugi został zbudowany 
w Poznaniu w warsztatach Uniwersytetu. Średnica obiektywu wynosi 110 mm, a ogni
skowa 2020 mm.

Problematyka stacji dotyczy ruchu wirowego Ziemi, a więc obejmuje zagadnienia: 
1) przemieszczania się chwilowej osi obrotu Ziemi. 2) nierównomierności ruchu wirowego 
Ziemi 3) deformacji Ziemi pod wpływem sił zewnętrznych.

Wyznaczenie współrzędnej x  bieguna będzie prowadzone metodą Talcotta. W Mię
dzynarodowym Roku Geofizycznym 1957/58 przewidziane są obserwacje szerokościowe 
zarówno według obowiązującego dotychczas programu międzynarodowej służby szero
kości jak i według programu radzieckiej służby szerokości, programu zaproponowanego 
przez delegatów ZSRR na Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Rzymie 
w 1952 r. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków co do zalet nowego programu radzieckiego.

Aczkolwiek współpraca ze stacją w Irkucku zapewnia wyprowadzenie ze wspólnego 
materiału i drugiej współrzędnej bieguna y, to jednak przewidziane są obserwacje azy
mutów mir narzędziami przejściowymi co pozwoli na niezależne uzyskanie wartości 
współrzędnej y (metoda Bessela). Prace Melchiora w Uccle wskazują na to, że metoda 
Bessela może doprowadzić do dobrych wyników przy dzisiejszej technice obserwa
cyjnej. Obserwacje takie m ają znaczenie dla badania błędów zamknięcia i wyrazu Ki- 
mury.

Na marginesie własnego wieloletniego materiału znajdą się prace nad stałą aber
racji i nutacji.

Zagadnienie nierównomierności ruchu wirowego Ziemi wymaga prowadzenia własnej, 
nowoczesnej służby czasu. Pod tym względem stacja będzie dysponowała dwoma n a 
rzędziami przejściowymi, zespołem zegarów kwarcowych oraz wahadłowych. Badania 
będą dotyczyły nierównomierności ruchu wirowego Ziemi typu okresowego.

Z obserwacjami metodą Talcotta wiążą się badania nad zmianą kierunku linii pionu. 
Zmiany te należy bowiem wyeliminować z obserwacji odległości zenitalnych gwiazd. 
Zmiany kierunku linii pionu spowodowane działaniem sił przyciągania Księżyca i Słońca 
są niezmiernie małe. W maksimum wynoszą one dla Księżyca — przy odległości zeni
talnej tego ciała z=  45°, ł:"n =  OTO 17, dla Słońca zaś =  0;'008. Są to wielkości teore
tyczne otrzymane w założeniu absolutnie sztywnej Ziemi. Deformacje Ziemi kompli
kują zjawisko i wielkość odchylenia linii pionu może być wyznaczona tylko z obserwacji. 
Do tego celu nadają się wahadła typu Zóllnera. Ze względu na zakłócające efekty natury 
termicznej wahadła winny być umieszczone w pomieszczeniu podziemnym. Dla tych 
prac przewidziana jest w Borowcu piwnica sejsmiczna 10 m głęboka. Odnośne badania 
należą do typu delikatnych i trudnych ze względu na małość wielkości obserwowanych 
i zakłócającego wpływu szeregu ubocznych czynników. Stacja w Borowcu weźmie udział
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w  międzynarodowej kam panii długościowej i szerokościowej w ram ach M iędzynarodo
wego Roku Geofizycznego.

Spokrewnione z tem atyką  Borowca są projektow ane w Białkowie k./W rocławia 
obserwacje y  Draconis, o k tórych była już mowa. Potrzebny do tego celu teleskop 
zenitalny został zamówiony u Zeiss’a.

Gdy mowa o polskich pracach astrom etrycznych, nie wolno pom inąć badań teo re
tycznych i rachunkowych dotyczących dziedzin pokrewnych.

Światowy rozgłos uzyskały prace Banachiewicza z dziedziny astronom ii teore
tycznej. Do nich należy zmodyfikowanie i uproszczenie m etody Olbersa w yznaczania 
orbit parabolicznych z przystosowaniem  do rachunku arytm om etrycznego, badania 
nad  w ielokrotnym i rozwiązaniami w zagadnieniu orbity  parabolicznej oraz m etody 
popraw iania orbit. Również i nowy krakow ianowy algorytm  m etody najm niejszycli 
kw adratów  podany  przez Banachiewicza okazał się niezmiernie ważnym  i pożytecznym  
w astronom ii. Ograniczamy się do tej krótkiej charak terystyk i p rac astronom icznych 
Banachiewicza, gdyż niesposób wymieniać tu  wszystkie inne, liczne, cenne i głębokie 
prace teoretyczne tego wielkiego uczonego.

Pokaźna jest ilość p rac teoretyczno-rachunkow ych z dziedziny orbit kom etarnych. 
N a czoło w ysuw ają się badania M. Kamieńskiego i P . Kępińskiego. Nie rozpatru jem y 
tu  bliżej tych  prac, gdyż je st o nich mowa w referacie prof. Kępińskiego.

Z Obserwatorium Wileńskiego (Wł. Dziewulski, K . Jan tzen , St. Szeligowski) w y
szedł szereg prac z dziedziny mechaniki nieba. Do nich należą również badania F . K ę
pińskiego nad libracją perihelów planetoid.

W spomnieć w ypada o licznych wyznaczeniach orb it kom et i p lanet, orb it pierw 
szych, semi-definitywnycli i definityw nych, ogłoszonych przez polskich astronom ów 
za ostatn ie trzydzieści la t. Zasługuje na szczególną uwagę obliczenie przez B anachie
wicza o rb ity  P lutona, z k tó rą  nie mogli dać sobie rady  astronom owie z F lagstaff. In ic ja 
tyw a do tych  prac rachunkowych szła z Obserwatorium  Krakowskiego, w k tórym  op ra
cowano nowe i dogodne m etody rachunkowe. Największą ilość obliczonych orb it kom e
tarnych  przypada n a  Poznań.

W  la tach  1925—1930 ośrodek krakowski przodował pod względem odkryć kom et — 
odkryto  tam  6 polskich kom et (tj. wszystkie); wyróżnił się tu  szczególnie prof. A ntoni 
Wilk, ofiara obozu w Sachsenhausen.

W  Poznaniu zajęto się ostatnim i czasy zagadnieniam i ze sta ty sty k i kom et. Odnoszą 
się one do tzw. zjawiska Oppenheima, k tóre wiąże się z genezą kom et. Stosując m etodę 
elipsoidalną, Oppenheim wykazuje, że przestrzenne rozmieszczenie osi o rb it kom et 
parabolicznych przejaw ia zasadnicze własności ruchu gwiazd — m ała oś elipsoidy w ska
zuje ku werteksowi ruchu gwiazd — je st więc związana z płaszczyzną galaktyki. W  p rze
ciwieństwie do tego elipsoida kom et okresowych jest zorientow ana według ekliptyki. 
B o u r g e o is  i C ox  starali się w ytłum aczyć te  w yniki jako następstw o pewnej selekcji 
m ateriału  statystycznego wynikającej z w arunków  dostrzegalności kom et dla czasu 
odkrycia. R achunki Oppenheima zostały powtórzone przez H. H urnika z uwzględnieniem 
całego dostępnego obecnie m ateriału  statystycznego i w całości potw ierdziły w yniki 
Oppenheim a. Szczegółowa analiza pracy  Bourgeoisa i Coxa podważa konkluzje tych  
autorów . Uzupełniające rachunki są na ukończeniu.

Z badań kosmologicznych w ym ienim y ciekawą i głęboką pracę S. P io t r o w s k ie g o  
o zderzeniach asteroid. Rozpatrzone zostało w niej prawdopodobieństwo zderzenia się 
danej asteroidy z inną w przeciągu pewnego okresu czasu. Analiza sta tystyczna prowadzi 
do wniosku, że przy  obecnej struk tu rze  pierścienia asteroid planetoida o przeciętnej 
masie rozpada się całkowicie w następstw ie zderzeń w czasokresie m iliarda la t. W  p rze
ciągu 1/3 tego okresu połowa m asy planetoidy ulega rozkruszeniu. Rocznie ulega roz-
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kruszeniu lub sproszkowaniu kilka miliardów ton m aterii. Masa ta  w ystarcza w zupeł
ności dla skompensowania s tra t w ilości drobnych cząsteczek odpowiedzialnych za 
zjawisko św iatła zodiakalnego, s tra t pow stających na skutek  efektu P oynting-R obert
sona. Przechodzim y w milczeniu nad  szeregiem mniejszych prac teoretycznych i obser
w acyjnych, k tórych niesposób tu  wymienić.

N a ty m  kończym y przegląd zagadnień będących przedm iotem  badań  polskiej 
astrom etrii w ciągu ostatnich 35 la t lub stanowiących jej problem atykę na n a j
bliższą przyszłość. Nie w dając się tu  w k ry tykę tych  prac zwrócimy tylko uwagę na 
„stosunek sil". Na niwie polskiej astrom etrii pracowała we wspom nianym  okresie czasu 
nieliczna grupa osób w ilości około 20.

O badaniach ruchu komet, wykonanych w Polsce w ciągu ostatnich lat

( Streszczenie referatu wygłoszonego na wspólnej konferencji astronomów 
czechosłowackich i ‘polskich; Wroclaw, czerwiec 1956)

F. K Ę P IŃ S K I

Przegląd p rac dotyczących ruchu kom et, które zostały w ykonane w Polsce lub w y
rosły z tradycji nauki polskiej w ciągu ostatnich la t, rozpocznę od kom et okresowych 
rodziny Jowiszowej, kom ety Wolf 1, kom ety  1906 IV (Kopff) i kom ety 1925 I (Wolf 2), 
za trzym am  się następnie na dociekaniach nad  okresowością przejść przez perihelium  
kom ety Halleya, dalej na pracacli zawierających wyprowadzenie orbit definityw nych 
kom ety  1925 I I I  (Reid) i 1939 I I I  (Jurlow  i inni), a zakończę przegląd pracam i n a u 
kowo-badawczymi.

B adania prof. Michała Kamieńskiego, odnoszące się do ruchu kom ety Wolf I, roz
poczęte przed 40 la ty , trw ają  z niewielkimi przerwam i po dziś dzień. Obliczenia pertur- 
bacyj jej ruchu, wywołanych przez 7 wielkich p lanet (Jowisz, Saturn, Ziemia, W enus, 
Mars, U ran i N eptun) są prowadzone m etodą zm ian elementów orbitalnych z zastoso
waniem kw adratury  mechanicznej i kolejnych przybliżeń. W  pierwszej linii oblicza się 
wpływy perturbacyjne Jow isza i Saturna (w węższych interw ałach), a następnie wpływy 
pozostałych p lanet (w szerszych interw ałach czasu). K ryterium  do popraw ienia wyjścio
wych elementów, a w ślad za tym  i o trzym anych zrazu przybliżonych perturbacyj, 
w ynika z obserwacyj kom ety, łączonych zazwyczaj w miejsca norm alne. Główny cel 
p rac tego rodzaju to  wyprowadzenie na podstaw ie praw a Newtona najpraw dopodobniej
szego układu elem entów drogi kom ety, k tó ry  — m odyfikowany perturbacjam i — od
daw ałby zaobserwowane pojawienia się kom ety. Zadanie to, rozwiązywane przy pomocy 
rachunku numerycznego m a na ogól przebieg norm alny, o ile kom eta przebywa w znacz
nym  oddaleniu od zakłócających p lanet, i m etoda specjalnych zakłóceń prędzej osiąga 
w spom niany cel, zwłaszcza w przypadkach współmierności średniego ruchu kom ety 
i p lanety  niż znane do tąd  m etody analityczne (tzw. perturbacje ogólne). Ale kom eta 
Wolf I w r. 1922 zbliżyła się do Jow isza na odległość 0,12 j. a. i w w yniku tego zbliżenia 
zm ieniła dość znacznie elem enty swej o rbity  (odległość perihelium  zwiększyła się od 1,52 
d.o 2,36 j. a. i odpowiednio okres jej obiegu dokoła Słońca przedłużył się od 6,7 do 8,2 lat). 
W skutek tego prof. K am ieński przeprowadził dodatkow ą kontrolę ruchu liełiocen- 
trycznego kom ety  obliczeniem jej zakłóconego ruchu jowicentrycznego (Jowisz w ystę
puje w nim  jako ciało centralne, a pozostałe ciała, w śród nich głównie Słońce, jako ciała 
zakłócające).

Nie będę się tu ta j zatrzym yw ał na szczegółach pow iązania ukazań się kom ety od 
jej odkrycia w 1884 do wspomnianego zbliżenia się do Jow isza i osiągniętej przy  ty m
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dokładności ±  1*77 (bł. śr. obliczonego jednego miejsca normalnego), a także na w ystę
pującej w tym  okresie deceleracji śr. ruchu dziennego, jak  również na pow iązaniu po 
jawień się kom ety po r. 1922. Prace odnośne, publikow ane w Biuletynie P.A .U ., A cta 
Astronom ica i wydawnictwach W arszawskiego Obserwatorium Astronomicznego^ 
spotkały się z wielkim uznaniem św iata naukowego. Niewątpliwie doszły one do rąk  
kolegów z Czechosłowacji.

Zadaniem niniejszego referatu jest raczej przedstaw ienie dalszych osiągnięć prof. K a
mieńskiego w odniesieniu do tejże kom ety.

A więc perturbacje  jej ruchu były w ten sam sposób obliczane i po r. 1922 i doprow a
dziły do powiązania między sobą dalszych 4 ukazań się kom ety, co praw da do tąd  na 
stopniu dokładności nie ostatecznej, przy  czym ostatn im  rozdziałem tej pracy  będzie 
powiązanie wszystkich pojawień się kom ety, zarówno przed zbliżeniem się do Jow isza 
w 1922, jak  i po nim, oraz rozstrzygnięcie problem u deceleracji śr. ruchu dziennego 
czy jakiejkolwiek innej niezgodności ruchu kom ety z praw em  Newtona.

Poza tym , w odniesieniu do tejże kom ety, prof. K am ieński postaw ił sobie problem  
praktycznego sprawdzenia słuszności hipotezy W s ie c l i ś w ia ts k ie g o  o ejekcyjnym  
pochodzeniu niektórych kom et, m. i. kom ety Wolf 1.

W  tym  celu prof. Kamieński step bij step obliczył perturbacje ruchu kom ety, wywo
łane przez Jow isza i Saturna wstecz od 1884 do 1750 r. W  tym  okresie kom eta Wolf 1 
trzykro tn ie zbliżyła się do Jowisza: w 1875 r. n a  najm niejszą odległość 0,118, w 1839 r . 
0,54 i w 1756 r. 0,08 j. a. Tym  sposobem hipoteza W siecliświatskiego według której 
właśnie na badanym  odcinku czasu m iała nastąpić ejekcja kom ety z powierzchni J o 
wisza, nie znalazła potwierdzenia, zresztą nie w zbudzała ona zaufania u wielu as tro 
nomów i przed dokonaniem  tego mozolnego i z n a tu ry  rzeczy nie podlegającego dokład
nem u sprawdzeniu rachunku (wobec b raku  w ty m  okresie obserwacyj kom ety  i bardzo 
długiej ekstrapolacji rachunku). Jako  pozytyw ny i ważny wynik obliczeń prof. K a
mieńskiego należy jednak uważać dość częstą i może okresową możliwość zbliżania się 
kom ety do Jow isza (1756, 1839, 1875, 1922), a przy  tym  dość głębokiego zanurzania 
się w  sferę jego oddziaływania, której prom ień wynosi, jak  wiadomo, 0,32 j. a.

Z kolei przechodzę do zreferowania biegu prac, dotyczących ruchu jeszcze jednej 
kom ety Jowiszowej, kom ety 1906 IV (Kopff). W  r. 1925 należała ona jeszcze do kom et 
zaniedbanych, aczkolwiek jej ukazanie się w 1919 było uwieńczone licznymi obserwacjami, 
skrzętnie przeze mnie w ykorzystanym i dla wstępnego powiązania ze skąpym i obser
w acjam i 1926. W 1938 r. z powiązania ukazań się kom ety 1919+ 1926+ 1932/33 w yzna
czyłem dość pew ny już układ elementów, którego dokładność potw ierdzona została 
obserwacjami 1939. O w ydarzeniu tym  pisał Van B ie s b r o e c k  w swoich „Comet N o
tes" z 1939 r.: „Odchylenia rachunku od obserwacyj +  0?2 i — 3" w alfie i delcie w ska
zują, że jest to  najbardziej precyzyjna przepowiednia, do tąd  kiedykolwiek dokonana d la  
kom ety  okresowej". N iestety, w yniki dalszych obliczeń moich (perturbacje przez J o 
wisza, Saturna, Ziemię, W enus, M arsa i U rana) na następne pojawienie się kom ety 
w  1945 tylko z trudem  przedostały się w postaci efem erydy do obserwatoriów am ery
kańskich (dodam: za uprzejm ym  pośrednictwem  prof. Banachiewicza, którem u zawdzię
czam wysłanie w niełatwych w arunkach ówczesnej wojny depeszy — liczbówki do 
Shapleya). W ypadki wojny sprawiły, że oprócz wspomnianej efemerydy, nie udało mi 
się uratow ać jeszcze nie opublikowanych perturbacyj kom ety w okresie 1939—1945. 
Pozbawiony zrazu naw et odpisu owej efemerydy przystąpiłem  do obliczeń perturbacyj 
po 1945 na mocy niedostatecznie dokładnych elementów kom ety, wyprowadzonych 
przez Bobone’a, i dlatego obliczona przeze mnie efem eryda 1951/52, zawierając — 
o czym później się przekonałem — dokładne perturbacje ruchu kom ety, wykazała, w sku
tek  błędnych elementów wyjściowych Bobone’a, znaczne odchylenia. Sprawa w yjaś-
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niła się po wyprowadzeniu przeze mnie dokładnych elementów z odzyskanej efem erydy 
1945. Sięgające jeszcze kilku sekund w alfie i 20" w delcie odchylenia poprawionej efe
m erydy w ynikły z powodu znacznego zbliżenia się kom ety do Jow isza w 1942 na od
ległość 0,57 j. a. i pow stałych stąd  dużych zakłóceń (np. 30" w śr. ruchu dziennym), 
czułych na najm niejsze niedokładności elementów wyjściowych.

Po obliczeniu poprawek do perturbacyj 1945—1951, przeszedłem do pow iązania 
pojawień się kom ety 1945-j- 1951 i uzyskałem nowy układ  elementów na początek 1952, 
p rzy  pom ocy którego błąd średni jednego miejsca normalnego z tychże pojawień w y
niósł ±  1"63. U kład ten  posłużył za pun k t wyjścia do dalszych obliczeń.

Sięgając rachunkiem  dalej w przód, doszedłem do wniosku (potwierdzonego później 
dokładniejszym  rachunkiem ), że w m arcu czy kw ietniu 1954 kom eta Kopff ponownie 
zbliżyła się do Jowisza, ty m  razem  znacznie bardziej niż w 1942. Ogrom oczekiwanych 
obliczeń perturbacyj w sferze jego oddziaływania oraz bliska epoka najbliższego p o ja 
wienia się kom ety w 1957 skłoniły mnie do pozyskania udziału w dalszej pracy  prof. 
Kamieńskiego i kand. n. Macieja Bielickiego. Ju ż  we w stępnym  rachunku jowicen- 
trycznym  wyprowadzili oni dokładniejszą d a tę  i stopień zbliżenia się kom ety do Jow isza 
oraz rząd wielkości perturbacyj. D ata : koniec m arca 1954, najm niejsza odległość: 
0,174 j. a., wielkie zakłócenia w długości węzła i nachyleniu płaszczyzny orbity  kom ety  do 
ekliptyki (ok. 130° i przeszło 5°).

W  dalszej swej pracy F. Kępiński i M. Bielicki prow adzą rachunek heliocentryczny, 
przy czym rachunek w większych interw ałach poprzedza rachunek w węższych in te r
wałach czasu. M. K am ieński zaś wykonał obliczenia zakłóconego przez Słońce ruchu 
jowicentrycznego kom ety w sferze oddziaływania Jowisza. Rachunek heliocentryczny 
perturbacyj elementów ekliptycznych, w m iarę zbliżania się do minimum odległości 
kom ety od Jowisza, w ym agał coraz większego zacieśniania interwałów  czasu. W obec 
tego, począwszy od 9. 111. 1954, podjęte zostało przez P. Kępińskiego obliczanie p e rtu r
bacyj położeń orb ity  kom ety w elem entach równikowych tc', SI', i', i tą  sam ą drogą 
podąża również M. Bielicki.

Porów nanie wyników rachunku heliocentrycznego i jowicentrycznego w sferze 
oddziaływ ania Jowisza, w przypadku zarówno kom ety Wolf 1, jak  i kom ety Kopff, 
w ykazuje pewne różnice system atyczne, jakościowo zrozumiale, gdyż rachunek jowi- 
centryczny jest założeniowo przybliżony, przynajm niej w obecnym stanie rozpraco
w ania tej m etody. Zresztą optim um  wydolności tych  2 różnych m etod przypada na różne 
obszary.

W  tym  stanie rzeczy uznaliśm y za słuszne, aby w oparciu o w ynikające z rachunku 
jowicentrycznego elem enty heliocentryczne kom ety po wyjściu jej w jesieni 1954 ze 
sfery oddziaływania Jow isza użyć do przybliżonego tymczasowego obliczenia dalszych 
perturbacyj ruchu kom ety aż do okresu jej widzialności w la tach 1957/58 i w yprow a
dzenia na ten okres w razie potrzeby przybliżonej efem erydy poszukiwawczej. Z adania 
tego podjął się M. K am ieński.

Do obydwu rozpatryw anych powyżej kom et powrócę jeszcze w dalszej części referatu .
Obecnie zajm ę się trzecią kom etą krótkookresową 1925 I (W olf 2), której poświęcona 

została praca D r A. P r z y b y l s k ie g o  (obecnie astronom a Com m onw ealth O bservatory 
na Mt Stromlo), niedawno ogłoszona w A cta A stronom ica 1955. W  pracy  tej au to r 
oparł się na prowizorycznym układzie elem entów japońskiego astronom a K a n d  a i po 
uwzględnieniu perturbacyj ruchu kom ety przez Jowisza, Saturna, Ziemię i W enus 
w krótkim  okresie obserwacyj od 22 grudnia 1924 do 14 lutego 1925 (21 obserwacyj, 
w tym  następujące po sobie 3 podwójne tego samego obserwatora, jedna po tró jna  i 1 po- 
p ią tn a  oraz 7 pojedynczych, z k tórych  osta tn ia  jest oddzielona 22-dniowym odstępem  
czasu i wielce niepewna) wyprowadził dwa w arian ty  uk ładu  elementów, w  zależności
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od tego, czy osta tn ia  obserwacja została uwzględniona, czy odrzucona. S taranność, z jaką, 
A. Przybylski potraktow ał obydwa w arianty , przem awia za poprawnością wniosków 
i uwag, poczynionych na końcu jego publikacji. K om ety Wolf 2, pomimo prób odszu
kania jej w la tach 1932 i 1939 na mocy — co praw da niezbyt dokładnych — efemeryd 
K anda, nie odnaleziono, natom iast zaistniało podejrzenie, że kom eta H arringtona 
(1951 k), w ykazująca elem enty podobne do elementów kom ety W olf 2, może przed
stawiać ten  sam obiekt. N otabene zastosowanie tu ta j kry terium  Tisseranda p rzyna
leżności różnych elementów dwóch zaobserwowanych zjawisk kom et do tego samego 
obiektu w odniesieniu do obydw u wariantów  orbity  Wolf 2 wskazywało na duże praw do
podobieństwa słuszności takiego przypuszczenia. Wzrosło ono jeszcze bardziej po u jaw 
nieniu, że kom eta Wolf 2 w r. 1936 zbliżyła się do Jow isza i mogła doznać znacznych 
pertu rbacy j, zm ieniających jej orbitę. P rzed tym  zbliżeniem orbita przedstaw iała elipsę
0 mimośrodzie 22°, k tórą kom eta obiegała w ciągu 7,6 la t, przy  średnim ruchu 
dziennym 468" (typ 3/2). Przed młodymi astronom am i, zajm ującym i się mechaniką 
nieba, sta je więc wdzięczny problem wyprowadzenia zakłóconych elementów orb ity  tej 
kom ety na następne jej naw roty do Słońca po 1925 r. i potw ierdzenia jej ewentualnej 
tożsam ości z kom etą H arringtona.

Inne prace prof. M. Kamieńskiego z ostatn ich  la t po za kom etą Wolf 1 dotyczą 
wyprowadzenia okresowości przejść kom ety Halleya przez perihelium .

Oczywiście, staw ianie takiego problem u musi w ynikać z pewnych przesłanek m ożli
wości jego rozwiązania w oparciu o prawo graw itacyjne Newtona. Ale cel, jak i p rzy 
świeca M. Kamieńskiemu w podjęciu tego zagadnienia — zbadanie, czy zapisane w dawr- 
nych kronikach niezwykłe zjawiska na niebie aspektu kom etarnego mogą dotyczyć 
ukazań się kom ety Halleya — pozwala uznać przybliżony rachunek m atem atyczny 
M. Kamieńskiego za uzasadniony i jedynie możliwry, zanim dokładniejsze obliczanie 
perturbacyj do tak  odległych epok tysiąca a naw et 2 tysięcy la t przed nową erą nie 
oprze się na nowych m etodach i przy użyciu specjalnych m aszyn rachunkowych. P ostę
pem  w pracach Kamieńskiego było rozszerzenie osiągnięć A ngstróm a (bardzo pomysłowo 
Wyprowadzone przezeń nierówności ruchu komety) o w yniki p rac Cowella i Crommelina 
w ciągu la t od 1910 do 240 p. n . e. i W iljewa dalej wstecz do 623 p. n. e., a  więc 
wzmocnienie podstaw' do ekstrapolacji dalszej wstecz. Dowodem zainteresowania się 
wzorami Kamieńskiego na epoki przejścia kom ety przez perihelium i średni okres jej 
obiegu dokoła Słońca jest ożywiona korespondencja i dyskusja, ja k a  wywiązała się 
na ten  tem at między astronom am i, h istorykam i i archeologami. W łaśnie w ostatn im  
num erze „The Journal of th e  B ritish Astronomical Association", obok krótkiego refe
ra tu  Kamieńskiego, znajdujem y analizę jego dociekań i szereg uwag Ju s tin a  Schove’a. 
„Professor K am ienski’s approach is very stim ulating" — pisze on w jednym  miejscu
1 „it is reasonable to  accept K am ienski’s form ula as a working hypothesis in astronom ical 
chronology" w innym . Co praw da, mówi także, że do opisu różnych wydarzeń z tak  
odległych epok należy się odnosić z dużą ostrożnością, gdyż niektóre z nich nie posiadają 
w  w ystarczającym  stopniu cech autentyczności i w kraczają raczej w dziedzinę legend.

7, odcinka opracowywania definityw nych orb it o obiegu tysięcy la t dokoła Słońca 
wymienię dwie prace: Doc. D r S tefana W ie r z b iń s k ie g o  i kand. n. M. B ie l ic k ie g o .  
Pierwsza „O rbitę definitive de la comóte 1925 I I I  (Reid)" oparta  została na doskona
łych elem entach Merfielda i m iała do dyspozycji 283 obserwacyj (13 odrzuconych), 
rozmieszczonych na znacznym  łuku heliocentrycznym  9-ciomiesięcznego odcinka czasu. 
W  pracy  uwzględnione zostały perturbacje ruchu kom ety, wywołane przez Jowisza, 
S atu rna, Ziemię i W enus. W w yrównaniu popraw ek elementów zastosowano wzory 
Banachiewicza. Małość i zgodność wartości O —C dla cos ó ■ da i dd, o trzym anych z równań 
w arunkow ych i z rachunku bezpośredniego świadczy o w artości pracy.
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D ruga praca M. Bielickiego (dotąd nie ogłoszona drukiem ) dotyczy definitywnej 
o rb ity  kom ety 1939 I I I  (Jurlow  i szereg innych odkrywców) z 287 obserwacjami na 
stosunkowo niedużym  luku heliocentrycznyin 5-ciotygodniowego odcinka czasu (z nich 
odrzucono a limine 6, a  następnie na mocy kry terium  Chauveneta ok. 30). Liczono 
perturbacje , wywołane przez 6 p lanet przysłonecznycli. Osobliwością tej pracy będzie 
zwrócenie uwagi na popraw ne postępowanie w tw orzeniu miejsc norm alnych.

Przechodzę do badań teoretycznych i perspektyw y dalszych prac nad kom etam i 
okresowymi.

Zaprawiony już w  obliczeniach perturbacyj kom ety  Wolf 1 podczas jej zbliżenia 
się do Jowisza w r. 1922, prowadzonych dawniej łącznie z prof. M. Kam ieńskim , a obecnie 
od roku biorący udział we wspólnych obliczeniach ruchu kom ety  Kopff podczas zbliżenia 
się jej do Jowisza w 1954 r., M. Bielicki poczynił cenne spostrzeżenie odmienności efektu 
przejść jednej i drugiej kom ety przez sferę oddziaływania Jowisza. Gdy następstw a p rzej
ścia kom ety Wolf 1 w r. 1922 w yrażają się głównie w zm ianach kształtu  i wielkości jej 
orbity , skutki przejścia kom ety Kopff przez sferę oddziaływania Jow isza w yrażają 
się zm ianam i położenia jej orbity . Spostrzeżenie to  pobudziło M. Bielickiego do ilościo
wego zbadania tych dwóch różniących się typów  przejść kom et przez sferę oddziały
w ania Jowisza, ty p u  tangencjalno-norm alnego (kom eta Wolf 1 w 1922) i ortogonalnego 
(kom eta Kopff w 1954). Zestawiając ze sobą osiągnięte z ruchu jowicentrycznego p e r tu r 
bacje poszczególnych elementów ekliptycznych każdej z tych  kom et dla okresu przejścia 
przez sferę oddziaływania Jow isza według grupy a (elementy: M , t:, <p i n) oraz grupy b 
(elem enty f t ,  i), M. Bielicki otrzym ał następującą tablicę:

grupa a grupa b

K om eta 6 M d<p ó/i <5ft di ÓEa ÓEb ÓE-.ÓE.a b
W olf 1, 1922 +  19?2 —14?7 -10?8 +  8?2 -o ?3  +o?9 13? 9 0?7 20
Kopff. 1954 - 3 ,4 0,0 +  1,6 -0 ,1 -1 0 .9  - 3 ,7 1,9 8,1 0,23

G rupa elementów a zawiera perturbacje elementów ekliptycznych, związanych 
z ruchem  kom ety w płaszczyźnie jej orbity , zaś grupa elementów b pertu rbacje elementów, 
związanych z położeniem płaszczyzny orb ity  względem ekliptyki; symbole dEa , óEb 
przedstaw iają średnie kw adratyczne perturbacyj M , u, <p, /i w grupie a, wzgl. f t ,  i w  g ru
p ie b. Z tablicy  tej wynika, że ty p  przejścia tangencjalno-norm alny kom ety Wolf 1, 
1922 charakteryzuje wielka zmienność elementów M , 7t, <p, /.i, zaś ty p  przejścia o rto 
gonalny kom ety Kopff, 1954 wielka zmienność elementów f t ,  i.

Odmienność tych dwóch typów  przejść kom ety przez sferę oddziaływania Jow isza 
może również charakteryzować wielkość k ą ta  między linią apsyd o rb ity  jowicentrycznej 
i płaszczyzny jej o rb ity  heliocentrycznej &. W  przypadku kom ety  Wolf 1, 1922 k ą t 
ten  wyniósł ok. 8','4, a w przypadku kom ety Kopff, 1954 ok. 82J0.

Wreszcie, biorąc pod uwagę wpływ perturbacyjny  SE  Jowisza na kom etę w orbicie 
heliocentrycznej podczas jej ruchu w okolicy perijovium , można przyjąć, że w tym  
sam ym  odstępie czasu różniczka d ó E ~ q ~ 2, a  więc jest również SE —g-2 (gdzie q — n a j
m niejsza odległość kom ety od Jowisza), a także SE — tli (gdzie dl różniczka czasu oddzia
ływ ania perturbacji). Oprócz tego, różniczka ds drogi, na k tórej działa wpływ p e rtu r
bacyjny, jest jednakow a dla wszystkich przejść przez sferę oddziaływania Jowisza, gdyż 
dotyczy stałego obszaru tego wpływu. A ponieważ z całki energii wynika
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więc
8E ~ q~ *»  (1 +  «)-!/», 

skąd czyniąc pewne upraszczające założenia, otrzym ujenjy w przybliżeniu

SE ■ qW =  6E0 — stała.

Praktyczne znaczenie tego niezm iennika polega na tym , że jego znajomość osiągnięta 
na drodze statystycznej i łatwość obliczenia w artości q z ruchu heliocentrycznego pozwala 
obliczyć w przybliżeniu średnią kw adratyczną pertu rbac ję elem entu, charak teryzującą 
wielkość wpływu perturbacyjnego. Jako  podstaw a do wyprowadzenia wartości niezm ien
nika i)E„ posłużyła M. Bielickiemu następująca tablica:

rok zbliżenia do Jowisza SE 6E0
Kopff 1954 4?9 0,185 0?36
Wolf 1 1922 11,4 0,125 0,50

1875 9.8 0,118 0,40
1756 16,7 0,029 0,37

Brooks 1922 18,0 0,086 0,45
średnio 0,42 ± 0 ,0 6  j. a.

Wobec tego, że bł. śr. poszczególnej wartości diE„ wynosi ±  0,06, bł. śr. szacowania 
wielkości perturbacji elem entu SE  wyniesie ok. 14% tej perturbacji.

Można przyjąć, że spostrzeżenia M. Bielickiego, m ające do tąd  charak ter prowizo
ryczny, będą jeszcze u ję te  w bardziej precyzyjną postać analityczną i doznają dalszych 
rozwinięć.

Ja k  widzimy, problem atyka ruchu kom et okresowych i specjalnie kom et, nale
żących do rodziny Jowiszowej, ich zbliżań się do Jow isza o charakterze mniej lub więcej 
regularnym  i zależnym od stosunku średniego ruchu dziennego kom ety do średniego 
ruchu Jowisza, jest obszerna i pilnie dom aga się analitycznego pogłębienia. Można 
sądzić, że komety, z powodu większej ich zdolności penetracyjnej przestrzeni (mała 
masa, znaczny mimośród ich orbit), mogą lepiej niż p lanetoidy dać odpowiedź na różne 
problem y dla przypadków  współmierności śr. ruchu kom ety ze śr. ruchem  Jowisza, 
in. i. rzucić światło n a  zagadnienie przerw  (lavunes) w pierścieniu m ałych ciał układu 
słonecznego. Nie wykluczone są również wśród nicłi zjaw iska libracji linii apsyd. K on
cepcje prof. H einricha w skazują nowe drogi dla dalszych dociekań i będą uważnie przez 
nas rozważane.

Również za bardzo pilne uważam teoretyczne rozpracowanie planetocentrycznego 
lucliu  kom et w sferze oddziaływ ania wielkich p lanet, aby m etoda ta  zajęła równorzędne 
stanowisko pod względem osiąganej dokładności do m etody heliocentrycznej n a  
zewnątrz tej sfery. Muszą zniknąć niedostatecznie do tąd  wyjaśnione różnice system a
tyczne obydwu m etod, jakie w ystąpiły  w przypadkach kom et Wolf 1 i Kopff w sferze 
oddziaływania Jowisza.

Ale rozwiązanie tych  palących zagadnień, zarówno n a tu ry  teoretycznej, jak  i p rak 
tycznej, rachunkowej, może liczyć n a  pełne powodzenie jedynie w pracy  zespołowej. 
Pierwszy krok w ty m  kierunku dokonała u  nas podkom isja kom et K om itetu A strono
micznego PAN, ale pozostaje jeszcze wiele p racy  organizacyjnej, aby stworzyć w łonie 
projektowanego Zakładu Astronom ii PAN ośrodek żywotny z przyciągnięciem młodych 
pracowników naukowych i wyposażeniem ośrodka w niezbędne pomoce, m. in. w sprawne 
m aszyny rachunkowe. Chodzić będzie również o nawiązanie żywszych kontaktów  z an a
logicznym i ośrodkam i zagranicznym i, a także z Międzynarodową U nią Astronomiczną 
i specjalnie z kom isją 20 (planety i kom ety) i podkom isją kom et okresowych.
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Gazowa korona Galaktyki

S. GRZĘDZIELSKI

Hipoteza istnienia gazowej korony Galaktyki pojawiła się przed kilku laty jako 
wynik, bardzo prostych zresztą, rozważań natury  teoretycznej. Mianowicie P ik e l-  
n e r  [1] zwrócił uwagę na konsekwencje wypływające z założenia ekwipartycji gęstości 
energii magnetycznej ( = / / 2/8tc) i kinetycznej ( =  1/2nHm Hv%) w turbulentnym ośrodku 
międzygwiazdowym. Obserwacje polaryzacji światła gwiazd sugeruje istnienie w obło
kach materii międzygwiazdowej pola magnetycznego o natężeniu 10-8 — 10-6 gaussów; 
energia tego pola jest istotnie w przybliżeniu w równowadze z energią kinetyczną obło
ków (przy 10 i (v‘)112 =  10 km/sek). W ośrodku międzyobłocznyin gęstość materii 
jest mniejsza o czynnik rzędu 100; o ile więc ma zachodzić ekwipartycja, (v2)1/2 musi 
wzrosnąć o czynnik rzędu 10. Jednakże przy dyspersji prędkości dochodzącej do 
100 km/sek ośrodek międzyobłoczny nie będzie już tworzył podsystemu płaskiego, lecz 
stworzy podsystem pośredni lub sferyczny o grubości „połówkowej" rzędu 5000 ps. 
Pikelner przypuszcza, że ta  turbulentna korona posiada gęstość 0,1 atom H/cm3 i stanowi 
w pobliżu płaszczyzny galaktycznej obszar H II o temperaturze 10 000° (bliskość go
rących gwiazd), w odległości zaś od płaszczyzny galaktycznej z>  300 ps tworzy obszar H I 
ogrzewany do tem peratury 1000° przez błąkające się w polach magnetycznych cząstki 
promieniowania kosmicznego. Za obserwacyjne potwierdzenie swej hipotezy uważa 
Pikelner obserwacje [2] linii Ca II w widmach dalekich nadolbrzymów wczesnych ty 
pów. Linie te są bardzo rozmyte (1 — 2 A) co świadczy, zdaniem Pikelnera o powsta
waniu ich w ośrodku międzyobłocznym o dużej dyspersji prędkości.

Odmienną koncepcję korony proponuje S p i tz e r  [3]. K rytykując pomysł Pikelnera 
zwraca uwagę na okoliczność, iż ruchy gazu w koronie turbulentnej odbywałyby się z pręd
kościami naddźwiękowymi, co prowadziłoby do bardzo szybkiej dysypacji energii kine
tycznej gazu; istnienie więc korony turbulentnej wymagałoby nieustannego uzupeł
niania energii ruchów turbulentnych; ponadto korelacja natężeń wspomnianych wyżej 
linii Ca II z typem widmowym świadczy, według Spitzera, raczej przeciwko identyfiko
waniu tych linii z liniami międzygwiazdowego wapnia.

Hipoteza korony galaktycznej Spitzera opiera się na częściowo jeszcze nie opubliko
wanych danych obserwacyjnych M uncha  i B a ld w in a . Muncli dokonując przeglądu 
widm wszystkich gwiazd typu O i B o szerokości galaktycznej 30° i jaśniejszych od 8m0, 
znalazł w widmach 13 gwiazd o z >  500 ps, łącznie 35 składników linii K zjonizowa- 
nego wapnia. W szczególności np. gwiazda HD 215733 o z ss 1500 ps posiada w widmie 
4 składniki linii K dające rozrzut prędkości radialnych wielkości 46 km/sek. Obserwacje 
te  świadczą o istnieniu stosunkowo gęstych obłoków gazu w dużej odległości od 
płaszczyzny galaktycznej. Jeżeli założyć, że korona galaktyczna ma temperaturę 
rzędu 10 000°, to na wysokości z =  500 ps gęstość gazu wynosiłaby 5% gęstości 
w pobliżu płaszczyzny galaktycznej. Znajdujący się tam  obłok H I o nH=  10 i T =  100° 
rozprężałby się z prędkością dźwięku (1 km/sek) i ciśnienie jego wyrównałoby się z ciśnie
niem otoczenia w ciągu 107 lat, gdy tymczasem czas między dwoma kolejnymi przejściami
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obłoku przez płaszczyznę galaktyczną pod wpływem ciążenia wynosi 5 .107 la t. S tąd 
wniosek, że aby mogły istnieć stosunkowo gęste obłoki gazu n a  wysokościacłi z =  500 ps 
i więcej tem peratu ra  korony musi być znacznie wyższa od 10 000°.

D rugim  obserwacyjnym  dowodem istnienia korony galaktycznej są w yniki obser
wacji radiowych. Już  w 1952 r. S z k ło w s k i w ysunął hipotezę, że za izotropową skła
dową promieniowania radiowego odpowiedzialne jest, po części, synchrotronow e prom ie
niowanie elektronów tworzących podsystem  sferyczny. W  r. 1954 Baldwin [4] wyznaczyt 
izofoty prom ieniowania na fali 3,7 m dla galaktyki M31. Okazało się, że około 2/s p ro 
mieniowania radiowego M31 na tej długości fali pochodzi od sferycznej, w przybliżeniu 
korony o prom ieniu 10 kps; analogiczne' obserwacje Baldw ina dla naszej G alaktyki 
w skazują na istnienie korony o prom ieniu 10—20 kps.

Opierając się na tych, co praw da skąpych; danych, pokusić się można o zbudowanie 
jakiegoś prym ityw nego modelu korony. W ydaje się rozsądnym  przypuszczenie, że gaz 
w dolnych w arstw ach korony jest izobarą. Przem aw ia za tym  fak t spełnienia, w dużym  
przybliżeniu, izobaryczności w gęstej w arstw ie „klasycznej" m aterii między gwiazdowej, 
oraz okoliczność, że fluktuacje ciśnienia będą się rozchodziły w koronie o wysokiej 
tem peraturze z dużą prędkością, a zatem  różnice ciśnień będą się szybko wyrównywały. 
Jeżeli założymy, że ciśnienie w dolnych warstwacli korony jest w równowadze z ciśnie
niem standardowego obłoku H I o nH =  10 i T =  100°, oraz że wodór koronalny jest całko
wicie zjonizowany to:

gdzie ne i np oznaczają odpowiednio gęstość elektronów i protonów  w koronie.

N ajprostszym  założeniem w stosunku do całej korony (z w yjątkiem  najbardziej 
zewnętrznych warstw) jest założenie izotermiczności. Wówczas, jeżeli będziem y ab s tra 
howali od ew entualnych m akroskopowych ruchów gazu, przebieg gęstości w koronie 
określony będzie przez warunek równowagi hydrostatycznej postaci:

d lg n(z) _  K(z)  /<n
dz P k T  K ’

gdzie n  — średnia m asa cząstkowa, a K  (z) jest przyśpieszeniem graw itacyjnym . Z akła
dając, że K  (z) wyznaczone jest przez rozmieszczenie gwiazd w Galaktyce, znaleźć m ożna 
z (2) wysokość zc — n a  której gęstość spada do l/e  swej w artości w płaszczyźnie G a
lak tyk i — w funkcji tem peratu ry :

*c(ps) 520 1400 3200 7500 27 000 oo

J I O 3 • 104 105 3-106 106 3 106 4 ,6 -106

W idać stąd , że rozm iarom  korony 10— 20 kps odpow iada tem peratu ra  106" — W  tak  
wysokiej tem peraturze wodór będzie isto tn ie całkowicie zjonizowany.

Znając zc ocenić m ożna masę m aterii zaw artej w slupie o przekroju 1 cm2 prosto 
padłym  do płaszczyzny galaktycznej. P rzyjm ując zc =  7,5 kps, T — 106°, np z (1), o trzy 
m ujem y 2npzcm H — 6.10- 5 g/cm2. Cała korona m iałaby wówczas masę rzędu 108Jf® .

Założenia izotermiczności nie można oczywiście stosować do zewnętrznych w arstw  
korony. Spitzer przypuszcza, że w arstw y te  na skutek energicznego „parowania" szybkich 
protonów  i elektronów, są chłodniejsze od w nętrza korony. Ciążenie tych  chłodnych
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w arstw  podtrzym yw ać może odpowiednie ciśnienie we w nętrzu korony i zapobiegać 
zarazem adiabatycznem u rozprężaniu prowadzącem u do ochładzania się korony.

Ciekawą jest okoliczność, że ilość atom ów w slupie o przekroju 1 cm2 ( — 2 • 1019) 
je s t rzędu ilości atomów w analogicznym  słupie przecinającym  koronę słoneczną stycznie 
do powierzchni Słońca; podobnie tem peratu ra  korony galaktycznej je s t zbliżona do tem 
p era tu ry  korony słonecznej. Mogłoby się więc wydawać, że powinno się obserwować 
emisję koronalną galaktyczna zbliżoną do em isji koronalnej słonecznej. Nie należy 
jednak  zapominać, że gęstość korony galaktycznej jest o czynnik rzędu 10“ 11 m niejsza 
od gęstości korony słonecznej, tak  że np. m iara em isji linii balmerowskich ( =  n*zc) 
jest rzędu 0,1 podczas gdy najsłabsze w ykrywalne obszary Ha m ają m iarę em isji około 100.

Isto tną  rzeczą jest odpowiedź na py tan ie, czy wysoka tem pera tu ra  korony g a 
laktycznej jest pozostałością w arunków  pierw otnie panujących w G alaktyce, czy też 
korona jest stąle ogrzewana przez m aterię rozmieszczoną w pobliżu płaszczyzny g a 
laktycznej. D ecydującym  tu  czynnikiem będzie tem po ochładzania się korony. AV za
sadzie (o ile wykluczyć turbulencję) istn ieją dwie możliwości chłodzenia: wyprom ienio- 
wywanie przy  przejściach swobodno-swobodnych i zderzeniach nieelastycznych w  całej 
koronie oraz odprowadzanie ciepła z korony na drodze przewodnictw a w  chłodne oko
lice „klasycznej" m aterii międzygwiazdowej z następującym  w yprom ieniowywaniem  
w stosunkowo niewielkim obszarze. W ydaje się, że chłodzenie na drodze przew odnictw a 
będzie bardzo mało w ydajne ze względu na obecność chaotycznych pól m agnetycznych; 
pola tak ie redukują przewodnictwo w gazie zjonizowanym o czynnik (a/l)2 gdzie l je s t 
średnią drogą swobodną, zaś a — średnim  prom ieniem  krzyw izny tra jek to rii p ro tonu  
w polu H:  D la II  =  10-s  gaussów, (a/l)- =  1,5 • 10~as, zaś naw et dla II  =  10—16 gaussów 
(a/l)i =  1 ,5 -10~~3. Można się więc ograniczyć ty lko do pierwszej możliwości.

Form uły na tem po ochładzania n a  skutek przejść swobodno-swobodnych (t-,) i zde
rzeń nieelastycznych (e8) m ają odpowiednio postacie:

£ l~ n enpT ll2 =  n l T v* (3)

e , ~ n l T - 112. (4) -

Jeżeli zdefiniujemy czas ochładzania się t, jako czas po trzebny na całkowite w y
czerpanie energii cieplnej korony przy tem pie ochładzania stałym  i równym tem pu przy  
aktualnie oszacowanej tem peraturze T, to  otrzym am y następujące rezu ltaty :

rp o 3 • 104 10s 3 • 106 106 3 • 106

t w la tach 2 ,6 -105 4 ,4 -106 7 ,9 -107 1,3 -109 1 ,8-1010

W yniki powyższe przem aw iają za tym , że wysoka tem peratu ra  korony raczej nie 
je s t reliktem  w arunków narodzin G alaktyki, lecz że korona, o ile m a być w stanie stacjo 
narnym , musi być stale ogrzewana. P rzyjm ując że m asa korony wynosi 108 M ® ,  te m 
p era tu ra  — 106°, a  czas ochładzania się — 109 lat, o trzym ujem y jasność korony

£ cor =  3,2-105/v®. <5>

Jednym  z możliwych mechanizmów ogrzewania może być dysypacja energii fal 
akustycznych powstających w pobliżu płaszczyzny galaktycznej w tu rbu len tnym  
ośrodku międzygwiazdowym. P rzy prędkościach turbu len tnych  rzędu 12 km /sek i nH =  1, 
gęstość energii turbulencji wynosi 3 ,6 -1043 erg/ps3. Zakładając że „klasyczny'1 ośrodek
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międzygwiazdowy w ypełnia jedną trzecią objętości 200 ps X (10 kps)2-Tt i że zderzenia 
obłoków prowadzą do dysypacji icli energii kinetycznej w ciągu 107 lat, o trzym ujem y 
tem po dysypacji rzędu 2 ,4 -1039 erg/sek czyli 6 • 10e L®, a zatem  wielkość zgodną co do 
rzędu wielkości z (5).

W  przypadku gdy dla jakiegoś przedziału tem peratu r s2^>ex, korona może być, 
jak  to  w ynika z (4), niestabilna pod względem term icznym : ochładzanie się korony p ro 
w adzi wówczas do wzrostu tem pa wypromieniowywania. Spitzerprzypuszcza, że n ie s ta 
bilność tego rodzaju może prowadzić do nagłych kondensacji olbrzym ich mas korony, 
k tóre opadając na płaszczyznę galaktyczną stać się mogą zalążkam i ram ion spiralnych. 
Być może istnieje ciągła w ym iana m aterii m iędzy „klasycznym " ośrodkiem między- 
gwiazdowym a koroną: narodzinom  gwiazd wczesnych typów  tow arzyszą intensyw ne 
procesy w yrzucające m aterię z płaszczyzny galaktycznej, kondensacja zaś korony d o 
starcza m ateriału  dla nowych ram ion spiralnych.
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Ross 614 B, gwiazda o najmniejszej znanej masie

M. KARPOW ICZ

W  minionym stuleciu jednym  ze słynnych osiągnięć astronom ii pozycyjnej było 
odkrycie tow arzyszy Syriusza i Procjona. Istnienie gwiazd towarzyszących ty m  n a j
jaśniejszym  gwiazdom nieba przewidział w roku 1844 F ryderyk W ilhelm B e s s e l  na 
podstaw ie odchyleń ich ruchów własnych od ruchu jednostajnego i prostoliniowego po 
sklepieniu nieba. Teoretyczny wniosek Bessela udało się potw ierdzić na drodze obser
w acji dopiero w roku 1862 — w przypadku Syriusza, oraz w roku 1896 — dla Procjona.

Od czasów Bessela znaleziono anom alie w ruchach własnych dla wielu gwiazd. 
Anomalie te  można tłum aczyć istnieniem  gwiazd towarzyszących, jednakże żadnej 
z nich nie udało się bezpośrednio zaobserwować lub sfotografować, prawdopodobnie 
n a  skutek dużej różnicy pom iędzy ich jasnościam i a jasnościam i gwiazd głównych.

Prawie od 20 la t astronom owie z obserwatorium  Sproul w Stanach Zjednoczonych 
prow adzą badania ruchów własnych i paralaks w ybranych gwiazd, znajdujących się 
w niewielkich odległościach od Słońca w nadziei w ykrycia odchyleń, spowodowanych 
obecnością niewidzialnych towarzyszy. D ługoletnia p raca tego obserw atorium  została 
obecnie uwieńczona sukcesem. Chodzi tu  mianowicie o słabą gwiazdę o jasności w izual
nej 11™3, Ross 614 (a =  6h24™3, <5 =  — 2°44'). D la pomiarów wykorzystano zdjęcia gwiazdy 
w ykonane w obserw atorium  McCormick z roku 1932 i 1937, oraz zdjęcia z obserwatorium  
Sproul z la t 1938—50. O trzym ano stąd  następujące w artości na elem enty o rb ity  foto- 
cen trycznej:

P =  16,5 lat, e =  0,36, a =  0"306,

gdzie P  oznacza okres obiegu fotocentrum  naokoło środka m asy układu Ross 614, e — mi- 
mośród orbity , a — odległość fotocentrum  od środka masy w sekundach luku, przy  
paralaksie gwiazdy równej 0"251 (lub odpowiadającej jej odległości gwiazdy od Słońca — 
13 la t światła), wynosi ona — 1,22 jedn. astr.
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Na podstawie orbity fotoeentrycznej obliczono moment, w którym towarzysz 
gwiazdy R o s s  fi 14, składnik B, znajduje się w największej elongacji, oraz jego kąt pozy
cyjny względem składnika głównego.

Podejmowane usiłowania w obserwatorium Sproul zaobserwowania towarzysza 
Ross 614 B za pomocą 24-calowego refraktora zawiodły i dopiero w dniu 23 marca 1955 r. 
udało się W. B a a d e m u  wykryć gwiazdę na fotografii zrobionej za pomocą 200-calowego 
teleskopu na Alt. Palomar. K ąt pozycyjny składnika B różnił się zaledwie o 1°5 od kąta 
przewidzianego teoretycznie, na podstawie obliczonej orbity fotocentryeznej. Jest to 
zatem trzecia z kolei gwiazda odkryta po poprzednim przewidzeniu jej na drodze teore
tycznej .

Baade ocenił wielkość fotowizualną składnika B na 14™8 ±  0!"5. Obliczona stąd 
wielkość absolutna wynosi +  165"8. Towarzysz gwiazdy Ross 614 zajmuje zatem drugie 
miejsce ze względu na małą jasność absolutną; słabszą od niego jest jedynie gwiazda 
van Biesbroecka o jasności absolutnej fotowizualnej -f 1 9” 3.

Przyjmując na wartość połowy, wielkiej osi orbity fotoeentrycznej 1,22 jedn. astr. 
z pomiarów odległości składnika B obliczono orbitę względną układu. Otrzymuje się 
stąd wartość 3,9 jedn. astr. na połowę wielkiej osi orbity względnej. Suma mas obu 
składników, jaka wynika z III  prawa Keplera, wynosi zaledwie 0,22 masy Słońca. Na 
podstawie odległości 1 różnicy w jasnościach otrzymano następujące wartości na masy 
obu składników:

Ma -■ 0.14M© ,l/fl 0,08 M®.

W ten sposób towarzysz gwiazdy Ross 614 jest gwiazdą o najmniejszej znanej masie, 
posiada masę dwukrotnie mniejszą od masy gwiazdy Kruger 60 B, uw ażanej dotąd za 
„najlżejszą" znaną we wszechświecie gwiazdę.

Odkrycia tego rodzaju posiadają między innymi istotne znaczenie dla badania za
leżności masa-jasność, pozwolą bowiem na rozszerzenie tego związku na gwiazdy o ma
łych masach i jasnościach absolutnych, przyczynią się do rozszerzenia naszej wiedzy 
o populacji gwiazd słabych w okolicach Słońca.

(Według A. J . 60, 379, 1955)
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Konferencja w Budapeszcie poświęcona gwiazdom zmiennym

S. PIOTROWSKI

W dniach 23—27 sierpnia 1956 odbyła się w Budapeszcie konferencja poświęcona 
gwiazdom zmiennym. Konferencja miała charakter międzynarodowy; udział w niej 
wzięło, poza astronomami węgierskimi, kilkunastu astronomów z różnych krajów: 
5 z ZSRR, 4 z NRD, 2 z ChRL, 2 z Holandii, 2 z Polski, 1 z Włoch, 1 z Czechosłowacji, 
1 z Belgii. Jak  widać, liczba uczestników była stosunkowo niewielka i dzięki temu osią
gnięto wyraźną koncentrację tematyczną poruszanych zagadnień i uniknięto tak męczą
cego nieraz na konferencjach między narodowych przeładowania referatami. Posiedzenia 
referatowe odbywały się tylko przed południem, było dość czasu na dyskusje po refe
ratach i na swobodną wymianę zdań na tem aty interesujące poszczególnych astronomów 
w czasie organizowanych w godzinach popołudniowych spotkań o charakterze towa
rzyskim i wycieczek.

Posiedzenia referatowe rozpoczęły się dopiero w drugim dniu konferencji, to iesl 
24. V III. Dr. K. Giissowr (Jena) referował pewne własne wyniki odnośnie do opty
malnych warunków pracy używanych w fotometrii fotoelektrycznej mnożników elektro
nowych. Doszedł on w szczególności do wniosku, iż nie ma sensu dążyć do zmniejszania 
prądu ciemnego na katodzie fotocelki poniżej 10 Hi A i dalej, że lepiej jest dysponować 
fotocelką z małym prądem ciemnym, niż obniżać go przez chłodzenie, t’. A h n e r t  (Son- 
lieberg) mówił o dokładności fotometrycznycli pomiarów ogniskowych obrazów gwiazd 
na płytach; dla krótkoogniskowych kamer z Sonneberg błąd pochodzący tylko z wad 
płyty wynosi około Of’OT. W dalszym ciągu C. Hoffinfeisfcer (również z Sonneberg) 
przedstawił swoje wyniki dotyczące dwóch anormalnych cefeid: RT TrA i V 553 Cen. 
Obie cefeidy mają period około dwóch dni i widma między G2 — 04, wypadają wię • 
z normalnej zależności period-widmo. W dyskusji P. P. P a r  en ago  (Moskwa) zakomuni
kował, że podobną cefeidą jest też TU Cas (period 2?1) należąca podobnie jak poprzednie 
zmienne do składowej sferycznej.

W następnym z kolei referacie pani A. O. M asjew icz  (Moskwa) rozważała pewne 
problemy ewolucyjne podolbrzymów. Według Scliwarzschilda podolbrzyiny są gwiaz
dami, w których nie działa mechanizm mieszania, i które w drodze ewolucji wyszły 
z ciągu głównego; byłyby to więc gwiazdy stare. Referentka jest zdania, że są to gwiazdy 
stosunkowo młode, które znajdują się ponad ciągiem głównym, na skutek anormalnie 
dużej zawartości pierwiastków ciężkich w ich materii. O badaniach fotograficznych 
nad gwiazdami nowymi i karłowatymi gwiazdami zmiennymi mówił L. R o sin o  z ob
serwatoriów Asiago i Lojano (Włochy). W obserwatoriach tych obserwuje się fotogra
ficznie w szczególności szereg niedostatecznie do tej pory zbadanych gwiazd typu U Gem; 
gwiazd zmiennych związanych z mgławicami (Orion), oraz dawnych gwiazd nowych. 
W ciągu tych badań odkryto kilka nowych zmiennych rozbłyskowych i kilkadziesiąt 
nowych gwiazd zmiennych innych typów. Obserwacje nad Nową Herkulesa z 1934 roku 
(DQ) pozwoliły otrzymać dokładniejszą wartość periodu jej zmiaii zaćmieniowych; 
wynosi on według Rosino O?1930213. Po referacie prof. Rosino wywiązała się bardzo
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ciekawa dyskusja. Okazało się, że gwiazdą DQ Herculis zajmował się także młody astro
nom budapeszteński T. H erczeg . Zebrał on wszystkie obserwacje fotograficzne tej 
gwiazdy z maja 1935 r., kiedy to Nowa DQ Her osiągnęła dłużej trwające minimum 
blasku i zredukował wszystkie te obserwacje periodem zaćmieniowym 0?19; w rezul
tacie otrzymał (wprawdzie przy ogromnym rozrzucie indywidualnych obserwacji) ty 
pową krzywą algolidy i wyznaczył z tej krzywej minimum normalne 2427924^514. To 
minimum połączył z minimami współczesnymi; oczywiście wobec długiego okresu czasu 
(20 lat) nie można było ustalić, ile minimów miało miejsce między rokiem 1935 a 1955; 
wypadało przyjąć trzy sąsiednie liczby na ilość minionych okresów; jedna z tych liczb daje 
na period wartość 0^193623 — a więc niemal identyczną z wartością zakomunikowaną 
przez prof. Rosino. W ten sposób wyznaczanie periodu DQ Her przez L. Rosino dało 
zaskakujące i efektowne potwierdzenie realności zaćmieniowej krzywej otrzymanej 
na podstawie obserwacji fotograficznych z maja 1935 r. W następnym referacie C. Hoff- 
m e is te r  mówił o zachowaniu się kilku gwiazd typu BW Aur. Najbardziej wyczerpujące 
dane zostały otrzymane dla zmiennej T Cha, dzięki współpracy w latach 1952—1953 
obserwatoriów w południowej Afryce, w Nowej Zelandii i na wyspach Tonga (korzystny 
rozkład obserwatoriów pod względem długości geograficznej!). Forma krzywej zmian 
blasku tej gwiazdy wydaje się na pozór nieregularna; bliższa analiza wykazuje, że ko
lejne maksima występują periodycznie, ale wartość periodu ulega od czasu do czasu 
zmianie. I tak  T Cha w ciągu 31 dni miała okres 3?4375, w ciągu 21 dni — 4? 1800 i w ciągu 
200 dni — 3?2323. Większość gwiazd tego typu wykazuje według badań Hoffmeistera 
okresy stałego blasku, najczęściej w pobliżu maksimum (RU Lup, RY Lup). Stosunki 
te  zilustrował referent w bardzo ciekawy sposób przy pomocy histogramów podających, 
jak często dana gwiazda była obserwowana w danej jasności (oś pionowa — wielkość 
gwiazdowa, oś pozioma — ilość obserwacji). W dyskusji po referacie Parenago podał, 
iż wśród gwiazd typu RW Aur mniej więcej po 30% ma maksimum częstości na histo
gramie omówionego typu odpowiednio w górnej, środkowej i dolnej części wykresu; 
dla 10% gwiazd histogram ma kształt prostokątny (gwiazda równie często bywa obser
wowana w każdej jasności zawartej między maksimum i minimum blasku). Ostatnim 
referatem tego dnia konferencji był odczyt P. A h n e r ta  o różnicy w momentach mini
mum otrzymanych wizualnie i fotograficznie dla badanych przez niego gwiazd RV Tau. 
Dla gwiazdy R Sge różnica ta  wynosi (vis-fotogr.) -)- 2?4 ±0?9; dla W u l :  -f 2?2 ±  3?0.

Posiedzenie w dniu 25. V III. rozpoczęło się od referatów polskich. Odczytany zo
stał przez mgr. W ło sz c z y k a  referat prof. W. Iw a n o w sk ie j dotyczący kryteriów 
spektrofotometrycznych dla gwiazd długookresowych przynależności do różnych po
pulacji. W szczególności autorka otrzymała u gwiazd szybkich wzmocnienie pasm tlenku 
ty tanu i tlenku wanadu. Autor niniejszego sprawozdania w swoim referacie podał pro
wizoryczne wyniki dla elementów gwiazdy zaćmieniowej WW Aur otrzymane na pod
stawie fotoelektrycznych obserwacji tej gwiazdy. W arto może zaznaczyć, że był to 
jedyny referat na konferencji poświęcony gwiazdom zaćmieniowym. Z kolei T. H e r 
czeg  zakomunikował o dokonywanych aktualnie w obserwatorium budapeszteńskim 
obserwacjach fotoelektrycznych oraz omówił szczegółowo swoje (wspomniane już na 
innym miejscu tego sprawozdania) badania nad Nową DQ Her. Zagadnieniu zmian 
okresów cefeid długookresowych poświęcony był odczyt P. P . P a re n a g o  (Moskwa). 
Według Parenago wszystkie zmiany okresów u przebadanych przez niego cefeid długo
okresowych mają charakter nagły; krzywa odchyleń od efemerydy jest krzywą łamaną 
złożoną z odcinków prostych. Oznaczając przez AE  ilość cykli, w ciągu których period 
jest stały, a przez AP  — zmianę okresu (nagłą) otrzymał Parenago zależność statystyczną 
\AE-AP\ =  konst, przy czym wartość stałej figurującej po prawej stronie ostatniego 
związku wypada dla cefeid składowej sferycznej 0,6, dla składowej płaskiej 0,1. B. Y. Ku-

8*



104 Kronika

k a r k i n  (Moskwa) mówił w swoim referacie o zm ianach okresów cefeid w gromadzie M 13. 
Z badań jego w ynika (i podobne wnioski wysnuć można z m ateriału, na k tórym  opierał 
się Parenago w poprzednim  referacie), iż nie ma wśród gwiazd tych  zaznaczonej te n 
dencji do skracania się lub wydłużania okresu. I tak  na 21 cefeid z M 13 o zm iennych 
okresach, u 4 m am y stale wydłużanie się periodu, u 7 po okresie w ydłużania się periodu 
następuje skracanie się jego wartości, u 6 po skracaniu się m am y wydłużanie, a  u 4 w y
stępuje stałe skracanie się periodu. N astępny z kolei referat wygłoszony przez L. R o s i n o  
miał charak ter przeglądowy i poświęcony był sprawom realizacji program u badań 
gwiazd zm iennych w grom adach kulistych. Z referatu  tego wynikało w szczególności, 
iż duży rozmach m ają prace zm ierzające do zbierania i kom pletow ania inform acji
0 gwiazdach zm iennych w grom adach kulistych, podjęte ostatnio w obserwatoriach 
Lojano i Asjago (Asjago rozporządza 48 calowym teleskopem). l)w a następne referaty  
astronom ów węgierskicli I. I z s a k a  i I. O z s v a t h a  dotyczyły badań nad  zm ianam i 
okresów cefeid odpowiednio w grom adach M 15 i M 3. W  obu referatach został w y
zyskany ogromny m ateriał obserwacyjny (dążono do kom pletności), którego dość znączną 
część stanow iły obserwacje fotograficzne zebrane w ciągu wielu Jat i opracowane w B u
dapeszcie. R eferaty zawierały ciekawe dane sta tystyczne odnośnie do częstości, z jaką 
w ystępują zm iany liniowe periodów, kombinacje zm ian liniowych i sinusoidalnych oraz 
czyste zm iany sinusoidalne. Z przedstawionego m ateriału  w ydaje się w szczególności 
wynikać, iż w w ypadku, gdy dana gwiazda była dostatecznie długo obserwowana, od 
chylenia od liniowej efemerydy, o których pierwotnie przypuszczano, iż posiadają cha
rak te r paraboliczny, m ają praw dopodobnie ksz tałt sinusoidy o bardzo długim okresie. 
W dyskusji po referatach podnoszono konieczność (Parenago) powiązania danych o zm ia
nach okresów z charak terystykam i kinem atycznym i gwiazd — odnosi się to oczywiście 
przede wszystkim do cefeid w ystępujących poza grom adam i kulistym i. W ysuwano 
też dezyderat (K ukarkin i autor niniejszego sprawozdania), by  przy opracowywaniu 
odchyleń 0 —0  nie ograniczać się do wyrównywania przy  pomocy średnich krzywych, 
ciągłych czy łam anych, lecz posługiwać się dobrze rozwiniętymi współczesnymi m eto
dam i sta tystyk i.

Tegoż dnia (25. VIII)  uczestnicy konferencji zwiedzili obserwatorium  astrono
miczne im. K onkoly’ego Węgierskiej Akadem ii N auk. Obserwatorium położone jest 
na wzgórzu, w odległości kilkunastu  kilom etrów  od m iasta. Głównymi instrum entam i 
są 70 cm reflektor i astrograf; obserw atorium  posiada fotom etr fotoelektryczny
1 m ikrofotom etr do klisz. Stanowi ono stosunkowo m ały zakład (mały w skali światowej; 
z polskich obserwatoriów żadne nie posiada instrum entu  tego zasięgu co 70 cm reflektor) 
o wyraźnie sprecyzowanej dziedzinie pracy: fotom etria fotograficzna i fotoelektryczna 
gwiazd zmiennych, przede wszystkim cefeid. Zwraca uwagę dobrze przystosowany do 
posiadanych instrum entów , konsekwentnie od la t realizowany program  obserwatorium ; 
dodajm y, — co też nie jest bez znaczenia — że obserwatorium  nie posiada żadnych ob
ciążeń meteorologicznych, służby czasu, itp .

W  dniu 26. VII I .  (niedziela) zgromadzeni w Budapeszcie astronom owie odbyli 
całodniową piękną wycieczkę nad  jezioro Balaton.

Posiedzenie referatowe w dniu 27. VII I .  rozpoczęło się od obszernego i bardzo 
interesującego referatu  przeglądowego A. V a n  l l o o f a  (Belgia) o gwiazdach fi Canis 
Maioris. J a k  wiadomo, zmienne ty p u  fi CMa są to  gwiazdy ty p u  widmowego B o małych 
szybkich zm ianach jasności odbyw ających się z dwoma niewiele różnym i periodam i; 
periody te  odbija ją się w szybkościach radialnych i w szerokościach linii widmowych; 
w ystępują też periodyczne zm iany (z innym i periodami) am plitud w ahań szybkości 
radialnych i średnich szybkości radialnych. Referent omówił szczegółowo w ystępujące 
u gwiazd tego ty p u  korelacje, m iędzy różnym i wielkościami charakteryzującym i zm iany
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poszczególnych parametrów fizycznych i przedstawił szeroko wysuwane hipotezy co 
do powodów obserwowanych zmian. W arto może zaznaczyć, iż według Van Hoofa 
gwiazd omawianego typu jest bardzo niewiele: niewątpliwych naliczyć można 11 (wśród 
nich (! CMa i 0 Oph). Gwiazd fi ( Ma dotyczył jeszcze inny referat, nadesłany przez 
M. J o h n s o n a  (Anglia). Johnson wysuwa hipotezę, iż odpowiedzialny za dwuperio- 
dyczność tych gwiazd i wynikający z niej period dudnień, jest obiegający gwiazdę eks
centryczny pierścień gazowy. Następnym z kolei referatem był referat L. W o lt je ra  
(Holandia) poświęcony gwiazdom RE Lyr o bardzo krótkich okresach, poniżej 0?2. 
Z kilku wypadków, gdy dla gwiazd takich udało się wyznaczyć paralaksy, autor wnios
kuje, iż w przeciwieństwie do normalnych gwiazd RR Lyr, w zmiennych tego typu 
mamy, wyraźną zależność jasność absolutna — period. Dla trzech gwiazd SX i ’lie, 
Al Yel, i) Set, mamy odpowiednio periody i jasności absolutne: 0?056, -f 4“ 5; 0? 111 4- 2"’5; 
0? 194, -f 1 !n(i. Tę grupę gwiazd wyróżnia też stosunkowo mała szybkość względna Słońca, 
47 km/sek wobec 100 km/sek dla typowych gwiazd R R L yr.

1j . D e tre , dyrektor obserwatorium w Budapeszcie i jego małżonka J . B a la z s -D e tre  
we wspólnie wygłoszonym odczycie, zakomunikowali o wynikach fotoelektrycznych 
obserwacji efektu Błażki u kilku gwiazd typu RR Lyr. Posiedzenie w dniu 28. V III. 
rozpoczęło się od referatu I. G u m an a  (Budapeszt) o zmiennej typu R R L yr, AC And. 
Gwiazda ta jest ciekawa, gdyż stosunek długości periodu efektu Błażki (efektu polega
jącego, jak wiadomo, na periodycznych zmianach amplitudy wahań jasności) do periodu 
podstawowego, jest u tej zmiennej niezwykle mały; główny period wynosi 0?525, period 
efektu Błażki — 0?711; zaznacza się też jeszcze jeden period, 33 dniowy, w którym 
zmienia się amplituda efektu Błażki. W ogóle mówiąc, autor wyróżnia dwie grupy 
wśród gwiazd RR Lyr, wykazujących efekt Błażki: grupa, w której stosunek periodu 
efektu Błażki do periodu głównego jest mniejszy od 4 i grupa, w której ten stosunek 
jest rzędu 40.

Pozostałe referaty tego ostatniego dnia konferencji dotyczyły zagadnień nie związa
nych z głównym tematem obrad. 1’. G. K u lik o w sk i (Moskwa) mówił o pracach liisto- 
ryczno-astronomicznych prowadzonych w ZSRR. Podkreślił on w szczególności, że 
wielu dawnych astronomów piszących po arabsku, uchodzi za Arabów tylko dlatego, 
że używali tego wówczas międzynarodowego języka, gdy faktycznie należeli do innych 
narodowości. I . I z s a k  podał swoje wyniki dotyczące regularyzacji problemu jednego 
centrum przyciągającego w mechanice nieba. T. H. W a lra v e n  (Holandia) zreferował 
otrzymane w  Lejdzie wyniki odnośnie do struktury mgławicy Krab: W oparciu o obser- 
wacje spektrofotometryczne oraz pomiary polaryzacji światła mgławicy udaje się stwo
rzyć model przestrzennego układu głównych włókien tej mgławicy oraz stwierdzić, że 
kierunek pola magnetycznego pokrywa się z kierunkiem włókien. Świecenie mgławicy 
pochodzi z efektu „betatronowego" elektronów wirujących dokoła linii pola magne
tycznego; jest zagadnieniem otwartym, skąd się biorą owe elektrony, gdyż można wy
kazać, iż w warunkach mgławicy ruch ich w okresie rzędu dwustu lat zostaje zahamo
wany. I. O sada (Budapeszt) zakomunikował o wynikach swoicli badań teoretycznych 
nad strukturą ogólnego pola magnetycznego Słońca. Csada dochodzi do wniosku, że 
ogólne pole magnetyczne Słońca ma charakter oktupolowy i znajduje potwierdzenie 
swoich wyników w analizie magnetogramów słonecznych. K u n g  S h u -m u  z obserwa
torium Purple Mountain pod Nankinem (ChRL) podał wyniki przeprowadzonych przez 
siebie całkowań równań wewnętrznej budowy Słońca, przy założeniu różnego składu 
chemicznego jądra i otoczki; otrzymane przez niego wartości własne stosunku średnich 
ciężarów cząsteczkowych w jądrze i otoczce leżą pomiędzy 1,05 a 2,20. M. N. G nie- 
w y sch ew  z obserwatorium w Kisłowodsku mówił o obserwacjach słonecznych prowa
dzonych w tym  obserwatorium. Fizyce rozbłysków słonecznych poświęcony był referat
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Z. S v e s tk i  (Czechosłowacja). Ostatnim wreszcie referatem konferencji był odczyt 
L. D ezso  (Budapeszt) poświęcony badaniom statystycznym plam słonecznych. Referent 
uważa za istotne posługiwanie się w rozważaniach statystycznych nad plamami klasy
fikacją rozwojową, a więc rozważanie podziału plam na klasy, według tego, czy plama 
lub grupa plam wzrasta, maleje, osiągnęła maksimum czy też minimum. Przy takiej 
klasyfikacji wiele efektów, w szczególności efekt wschodni, występuje dużo wyraźniej.

Cała organizacja konferencji była wzorowa, a doskonała, troskliwa i zarazem nie 
narzucająca się gościnność astronomów węgierskich sprawiła, że Sympozjum buda
peszteńskie pozostanie na pewno na długo w miłej pamięci jego uczestników.

Konferencja astrometryczna w Pułkowie 23—25 sierpnia 1956 r.

E. RYBKA

W  dniach 23—25 sierpnia 1956 r. odbywała się w Pułkowie konferencja astrome
tryczna, której celem było przedyskutowanie aktualnych zagadnień astrometrii po
łudnikowej. W konferencji brali udział prócz astronomów radzieckich astronomowie 
z Chin (L i-H en  i W a n -L a j) , Jugosławii (Z. B rk icz ), Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej (J. D ick), Polski (E. R y b k a), Rumunii (N. D in u le sc u  i O. D ram b a). 
Katalog słabych gwiazd (KSZ) nie był głównym tematem obrad konferencji, jednak 
wiązała się ona w niektórych referatach z tym  zagadnieniem. W szczególności z tym proble
mem wiązał się pierwszy referat konferencji wygłoszony przez A. N. D ej cza  z Obserwa
torium Pułkowskiego p t. „Wyniki obserwacji galaktyk za pomocą astrografów o małym 
polu i widoki rozwoju tych prac w związku z zadaniami katalogu słabych gwiazd". 
Obserwacje tego rodzaju są wykonywane w czterech obserwatoriach radzieckich, w Puł
kowie, Moskwie, Oołosiejewie (Główne Obserwatorium Ukraińskiej Akademii Nauk 
niedaleko Kijowa) i Taszkiencie. Poza tym  w tej pracy przyjęło udział Obserwatorium 
w Bukareszcie. Obserwacje są wykonywane za pomocą astrografów normalnych w Puł
kowie i Taszkiencie. Aby program mógł być wykonany w czasie dostatecznie krótkim, 
astronomowie pułkowscy zwrócili się za pośrednictwem przewodniczącego komisji 
23 Międzynarodowej Unii Astronomicznej do obserwatoriów mających astrografy nor
malne stosowane do Carte du Ciel, aby obserwatoria te  wzięły udział w fotografowaniu 
galaktyk za pomocą tych astrografów. Najwięcej cłiodziłoby o astrografy ustawione 
w obserwatoriach południowej półkuli Ziemi.

Związek między położeniami galaktyk i położeniami gwiazd słabych ma być przepro
wadzony za pośrednictwem oporowych gwiazd 13m. Metody tego nawiązywania zostały 
już opracowane w obserwatorium Pułkowskim. Spodziewane jest wyznaczenie ruchów 
własnych gwiazd w odniesieniu do galaktyk z bardzo wysoką dokładnością, z błędem 
prawdopodobnym nie większym od 0f002. Jeżeli na całym niebie zmierzone będzie 
300 pól z galaktykami i 400 pól z gwiazdami fundamentalnymi, z których każda będzie 
sfotografowana przeciętnie w trzech obserwatoriach, to w ciągu 30 la t da się uzyskać 
bardzo cenny materiał nie tylko dla zbadania błędów systematycznych katalogu, lecz 
i dla zbadania ogólnych prawidłowości w ruchach gwiazd do 17m.

Następny z kolei referat wygłosiła E. J . B u g o s ła w sk a  z Insty tu tu  Szternberga 
Uniwersytetu Moskiewskiego o nowym szerokokątnym astrografie ustawionym w tym  
instytucie. Astrograf został wykonany w całości w Związku Radzieckim. Jego ogniskowa 
wynosi 230.cm, średnica obiektywu — 23 cm. Astrograf jest przeznaczony do prac 
z zakresu katalogu słabych gwiazd (fotografowanie planetoid i galaktyk) i do badań 
wybranych obszarów gwiazdowych.
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Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali referatu Li-Hena (Chińska R. L.) 
o pracach wykonywanych w Obserwatorium Zó-Se pod Szanghajem. W obserwatorium 
Zó-Só od roku 1955 są wykonywane obserwacje fotograficzne wybranych planetoid, 
galaktyk oraz obszarów, w których środkach są gwiazdy Katalogu Fundamentalnego 
Słabych Gwiazd (FKSZ). Obserwacje są wykonywane za pomocą 40 cm refraktora 
z ogniskową 690 cm.

Poza referatem z zakresu astrometrii fotograficznej Li-Hen opowiedział o stanie 
astronomii w Chinach. Mówił głównie o dwóch obserwatoriach: Zi-Ka-Wej i Zó-Se. 
W pierwszym spośród tych obserwatoriów istniejącym od 85 lat, wykonywane są głównie 
prace z zakresu służby czasu, a w Zó-Se obok obserwacji astrometrycznych prowadzone 
są obserwacje zjawisk chromosferycznych za pomocą spektroheliografu. W planie jest 
założenie na południu Chin wielkiego obserwatorium. Rozpatrywana jest możliwość 
kierowania tym obserwatorium wspólnie z astronomami z ZSRR, a może nawet z krajów 
demokracji ludowej.

W drugim dniu konferencji wygłosił M. S. Z w ieriew  referat na tem at „Najbliższe 
zadania astrometrii południkowej". Był to najważniejszy referat konferencji i dotyczył 
następujących zagadnień: 1) wyprowadzenie układu współrzędnych poprzez absolutne 
wyznaczenia współrzędnych gwiazd fundamentalnych i ułożenie katalogów fundamen
talnych; 2) wyznaczenie położeń Słońca, Księżyca i planet wielkich dla zbadania ich 
ruchów i dla zorientowania układów współrzędnych katalogu fundamentalnego; 3) wy
znaczenie współrzędnych wszystkich jasnych gwiazd w celu dalszych badań ich ruchu, 
a również w celu zaspokojenia potrzeb prac geodezyjnych; 4) wyznaczenie współrzędnych 
wybranych gwiazd słabych, oporowych w stosunku do prac astrofotograficznych; 5) ob
serwacje grup gwiazd dla celów specjalnych.

Problemem pierwszym Zwieriew nie zajął się obszerniej, bo zagadnienie to było 
gruntownie przedyskutowane na kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w Dublinie w 1955 r. Zaznaczył tylko, że obserwacje absolutne, wykonywane obecnie 
w Waszyngtonie, Capetown, Pułkowie, Nikołajowie i Gołosjejewie, wznawiane są w nowej 
siedzibie Obserwatorium Greenwichskiego w Ilerstmonceux Castle, a wkrótce rozpoczną 
się we Wrocławiu. Nadzwyczaj zaś pilnym zadaniem chwili obecnej jest wzmożenie 
prac obserwacyjnych na południowej półkuli. W programie wyznaczania metodą abso
lutną współrzędnych gwiazd fundamentalnych KSZ mają być uwzględniane również 
gwiazdy jasne (do 6l"5) w ilości tego samego rzędu co i gwiazdy słabe. Z innych zagadnień 
Zwieriew zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania dla planetoid metod obserwacyjnych 
fotograficznych bardziej efektywnych od dotychczas stosowanych. Obok tego należałoby 
obserwować Słońce i wielkie planety również metodami południkowymi. Klasycznym 
zadaniem południkowej astrometrii pozostaną jednakże obserwacje położeń jasnych 
gwiazd np. jaśniejszych od 6“ 0 lub 6™5. Między 1930 i 1940 r. w obserwatoriach Związku 
Radzieckiego były wykonywane obserwacje południkowe wszystkich gwiazd do 6m 
(tzw. katalog gwiazd geodezyjnych). Byłoby słuszne powtórzenie tych obserwacji, 
przy czym Zwieriew sądzi, że liczbę 2571 gwiazd do 6™0 o deklinacji <5> — 10° należałoby 
uzupełnić gwiazdami z katalogów PK3 (ll5gw ), FK3 suppl (494 gw), katalogu gwiazd 
geodezyjnych (277 gw) oraz gwiazd wykazu Blaauw i Parenago (687 gw). Razem pro
gram objąłby 4244 gwiazdy. Byłby pożądany udział w tej pracy obserwatoriów nie 
przeciążonych obserwacjami gwiazd fundamentalnych KSZ i dysponujących kołami 
południkowymi nowoczesnej konstrukcji.

W referacie swym Zwieriew wspominał jeszcze o innych problemach jak o obser
wacjach południkowych gwiazd słabych w szczególności o południkowych obserwacjach 
21 505 podstawowych gwiazd katalogu AGK3 zgodnie z decyzją kongresu Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej w Dublinie w 1955 r. Wykaz ten zawiera gwiazdy według



wykazu P. Scotta (USA) i wszystkie gwiazdy KSZ o deklinacji -f-90°><5> — 5°. Mówił 
jeszcze o potrzebie obserwacji południkowych: 1) gwiazd podstawowych w wybranych 
polach Kapteyna; 2) gwiazd — olbrzymów wczesnych klas widmowych, cefeid, gwiazd 
w asocjacjach i innych; 3) gwiazd programów szerokościowych. Obszerny ten program 
wywołał żywą dyskusję, w której zabrało głos wielu uczestników. W szczególności D ick  
wskazał na pilną potrzebę obserwowania w czasie możliwie jak najkrótszym fundamen
talnych gwiazd KSZ i gwiazd jasnych. Co się tyczy absolutnych ruchów własnych gwiazd 
programu Blaauw i Parenago, to raczej należałoby stosować metody fotograficzne.

Referat Zwieriewa był uzupełniony krótkim referatem K. S. M an su ro w ej i E. P. F io- 
d o r o w a pt. „O wyznaczaniu układów deklinacji gwiazd w programach szerokościowych". 
W referacie wskazano na potrzebę oddzielenia systematycznych błędów typu ASa od 
rocznych niebiegunowych wahań szerokości, do czego są potrzebne obserwacje południ
kowe, które ulepszyłyby deklinacje gwiazd programów szerokościowych.

Nastąpiły później referaty z obserwatoriów .-spoza Związku Radzieckiego, z Buka
resztu, Wrocławia i Belgradu. Referat G. D im itre s c u  dotyczył wyznaczenia dokładnych 
położeń 645 gwiazd FKSZ kołem południkowym obserwatorium w Bukareszcie. Koło 
to wykonane przez firmę Gauthier-Prin ma lunetę z obiektywem 190 mm i ogniskową 235 cm, 
koło ze średnicą 1 in z podziałką co 5'. Referat wygłoszony przez autora niniejszego 
artykułu zawierał wiadomości o będących wtedy w druku katalogach rektascensji 
(P. Rybka) i deklinacji (,T. Kubikowski) gwiazd FKSZ w układzie FK3. Z. Brkicz z obser
watorium belgradzkiego mówił o obserwacjach astro metrycznych wykonywanych 
w obserwatorium belgradzkim. Obserwatorium to po pierwszej wojnie światowej zostało 
bardzo bogato wyposażone w nowoczesne instrumenty astrometryczne. Z nich ustawiono 
tylko teleskop zenitalny Bamberga z lunetą 110 mm, reszta zaś dużych instrumentów as- 
troinetrycznych nie została dotychczas ustawiona z powodu braku kredytów na ten cel. 
Instrumentami tymi są: 1) wielkie koło południkowe z lunetą 190 mm, 2) małe koło 
południkowe z lunetą 110 mm, 3) wielkie kolo wertykalne z lunetą 190 mm, 4) wielki 
instrum ent przejściowy z lunetą również 190 mm. Wszystkie instrumenty wykonane 
zostały przez firmę Askania-Bamberg. Wobec posiadania tego pierwszorzędnego wypo
sażenia astrometrycznego przez obserwatorium belgradzkie przy jednoczesnym dużym 
zapotrzebowaniu na fundamentalne obserwacje astrometryczne byłoby sprawą wielkiej 
wagi szybkie ustawienie i uruchomienie tych instrumentów.

W trzecim dniu konferencji referaty dotyczyły w większości problemów meto
dycznych. Z nich najważniejszym był referat N. N. P a w ło w a  z obserwatorium Puł- 
kowskiego o stanie współczesnym i perspektywach rozwojowych metody fotoelektrycznej 
obserwacji astrometrycznych. Tego rodzaju metody są stosowane przy obserwacjach 
trzech służb czasu: w Pułkowie, w Moskwie i w Leningradzie. W najbliższym czasie 
ma być opracowana fotoelektryczna metodyka obserwacji za pomocą wielkiego instru
mentu przejściowego w Pułkowie, przy czym stosowana pierwotnie kratka została 
zastąpiona przez siatkę zwierciadlaną, a zwykłe komórki fotoelektryczne zastąpiono 
powielaczami elektronowymi. Wskutek tego ułatwione zostały obserwacje o zmroku 
i podczas białych nocy oraz dają się obserwować gwiazdy o słabszym blasku, niż to do
tychczas czyniono. Fotoelektryczne metody dają możność dokonywania dokładniejszego 
ustalania linii wizowania, niż to było wykonywane metodami klasycznymi. Pawłów 
sądzi, że przyszłość astrometrii leży w zupełnej automatyzacji całego przebiegu obser
wacji. Następny z kolei referat wygłosiła P. M. A f a n a s j e w a .  Dotyczył on katalogu 
rektascensji gwiazd Pułkowskiej strefy zenitalnej z obserwacji wykonanych w latach 
1955—1956 za pomocą nowego fotoelektrycznego instrumentu przejściowego. W refe
racie tym  były podane liczbowe dane wykazujące znaczną dokładność tego rodzaju 
obserwacji.
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O metodach fotoelektrycznych mówił również J .  Dick z Babelsbergu (NRD), przed
stawiając pomysł metody fotoelektryeznej odczytywania koła z podziałką. Pomysł 
ten jeszcze nie został zrealizowany.

Metody rachunkowej dotyczył referat C. D r a m  b y  z Bukaresztu o zwiększaniu 
dokładności w obserwacjach południkowych.

Ostatnim referatem był komunikat D.D.  P oł o żen ce w a o układaniu tymczasowego 
katalogu zbiorowego FKSZ. Na katalog ten składa się 6 katalogów deklinacji i 7 kata
logów rektascencji, w nich dwa wrocławskie katalogi — deklinacji (J. Kubikowski) 
i rektascensji (P. Rybka). Spodziewany jest błąd średni rocznych ruchów własnych 
rzędu od ± 0 "0 0 5  do ±0"0()6.

W uchwałach konferencji podkreśla się konieczność dalszego fotografowania pól 
z gwiazdami fundamentalnymi za pomocą wielkich astrografów w Moskwie, Kijowie, 
Bukareszcie i w Zó-Sć. Konferencja uznała za pożądane zorganizowanie w czasie na j
bliższym obserwacji południkowych według następujących dwóch programów: 1) obser
wacje gwiazd FK 3, FK 3 suppl, katalog gwiazd geodezyjnych i gwiazdy z wykazu Blaauw 
i Parenago; 2) gwiazdy programów szerokościowych. Konferencja zwróciła się z prośbą 
do obserwatoriów, wykonujących prace z dziedziny astrometrii fotograficznej, aby 
w obserwatoriach tych mogły być zorganizowane wyznaczenia współrzędnych wielkich 
planet metodą fotograficzną. Uchwały konferencji kończą się zdaniem: „Biorąc pod 
uwagę pomyślny rozwój wielkich prac astrometrycznych, przeprowadzanych kolektywnie 
przez astronomów Związku Radzieckiego, krajów demokracji ludowej i Chińskiej Re
publiki Ludowej, konferencja podkreśla konieczność regularnego zwoływania narad 
astronomów tych krajów". Współpraca obserwatoriów różnych krajów na północnej 
i południowej półkuli nieba nad katalogiem słabych gwiazd stanowi dobry przykład 
celowości tego rodzaju prac kolektywnych.

W alne Zebranie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego we W rocławiu

K. RUDNICKI

Polskie Towarzystwo Astronomiczne przechodziło różne koleje. W okresie między
wojennym jego działalność była bardzo skąpa i autorytet, jaki posiadało, zawdzięczało 
raczej poszczególnym wybitniejszym jednostkom niż aktywności. Towarzystwo reakty
wowane po wojnie skupiło prawie wszystkich polskich astronomów i było przez pewien 
czas reprezentatywnym wyrazicielem opinii polskiej astronomii. Od czasu Kongresu 
Nauki Polskiej jego znaczenie stale malało. W ostatnich latach wśród władz Polskiej 
Akademii Nauk istniały nawet tendencje do rozwiązania PTA, które wobec istnienia 
Komitetu Astronomicznego PAN i zrzeszającego tysiące obywateli Polskiego Towa
rzystwa Miłośników Astronomii wydawało się zbędne. Obecnie po zerwaniu z praktyką 
komenderowania sprawami naukowymi przed Towarzystwem otwierają się znowu 
szerokie możliwości działania, a w szczególności może ono reprezentować interesy polskiej 
astronomii i polskich astronomów. Dlatego walne zebranie, które się odbyło 16 grudnia 
1956 r. we Wrocławiu, stało się wydarzeniem szczególnej wagi.

Zebranie uchwaliło wytyczne działalności na najbliższy okres, udzielając w spra
wach formalnych nowowybranemu zarządowi daleko idących pełnomocnictw. Kie
rownictwo Towarzystwa wobec szybkiego biegu wydarzeń musi mieć możność spręży
stego działania, zwłaszcza w zakresie spraw finansowych i stosunków z innymi organi
zacjami naukowymi (głównie z PAN).

Istotnym punktem obrad była uchwała — zalecenie w sprawie przejęcia przez PTA 
niektórych wydawnictw astronomicznych, a mianowicie dwumiesięcznika „Acta Astro-



110 Kronika

nornica", kwartalnika „Postępy Astronomii1', tzw. „Warszawskiego Rocznika A stro
nomicznego", efemeryd gwiazd zmiennych (tzw. „Rocznik Krakowski") oraz „Biuletynu 
Słonecznego" (nowe wydawnictwo węgiersko-ozechosłowacko-polskie, które ma wycho
dzić we Wrocławiu). Obecni na zebraniu redaktorzy tych wydawnictw uznali takie 
przejęcie za pożyteczne.

Wobec „Postępów Astronomii" zebrani wyrazili życzenie, aby to pismo podawało 
więcej wiadomości z życia polskiej astronomii, a w szczególności informowało o bieżących 
pracacłi naukowych poszczególnych obserwatoriów, o inwestycjach dokonywanych 
w tych obserwatoriach, o zmianach personalnych na stanowiskach naukowych, jak 
również o kontaktach zagranicznych (wyjazdy Polaków do obcych obserwatoriów 
i wizyty astronomów zagranicznych w Polsce).

Centralnym punktem porządku dziennego były wybory Zarządu PTA, który w no
wych warunkach staje się nie tylko wyrazicielem interesów Towarzystwa, ale również 
moralnym kierownikiem polskiej astronomii. Skład nowego zarządu przedstawia się 
następująco:

prezes — prof, dr Stefan L. P io tro w s k i (Warszawa) 
wice-prezes — doc. dr Kazimierz K o rd y le w sk i (Kraków)
członkowie zarządu — mgr Krzysztof S e rk o w sk i (Warszawa), mgr Wiesław W iś

n ie w sk i (Kraków), prof, dr Antoni O p o lsk i (Wrocław).
Jako zastępcy członków zarządu zostali wybrani: 

prof, dr Włodzimierz Z onn  (Warszawa) 
mgr Jerzy D o b rz y c k i (Poznań).

Do komisji rewizyjnej weszli: 
dr Tadeusz R a k o w ie c k i 
prof, dr Eugeniusz R y b k a  
prof, dr Józef W itk o w sk i.
Zebranie uchwaliło rezolucję w sprawie Centralnego Obserwatorium Astronomicznego 

Członkowie PTA zdając sobie sprawę z trudności gospodarczych Polski wyrazili jednak 
nadzieję, że przy zmianach w planie 5-letnim, jakie ma przeprowadzić nowowybrany 
Sejm stanie się możliwe wybudowanie Centralnego Obserwatorium już w najbliższej 
pięciolatce.

Uchwalono również rezolucję w sprawie ułatwienia wyjazdów zagranicznych dla 
młodych astronomów.



PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Bronisław D z i k i  e w i c z :  Zarys astronomii sferycznej i  praktycznej dla topografów 
i geodetów. W ydawnictwo M inisterstwa Obrony Narodowej, W arszawa 1955.

Pojaw ienie si<; podręcznika, podającego podstawowe wiadomości z astronom ii sfe
rycznej i praktycznej w postaci dostosowanej do potrzeb p rak tyk i, zostało niewątpliwie 
pow itane z uznaniem przez wszystkich, m ających do czynienia z pom iaram i astrono
micznymi, a więc przez geodetów, topografów, artylerzystów . geofizyków, a także 
miłośników astronom ii. A utor włożył niemały trud  w opracowanie podręcznika, w dobór 
i układ m ateriału, zapew niający łatw e opanowanie kolejno przedstawionych zagadnień. 
A utor panuje nad m ateriałem  i konsekwentnie dąży do obranego celu, mianowicie 
dania czytelnikowi niezbędnych ogólnych i teoretycznych podstaw, oraz zapoznania 
go z zadaniam i polowych pomiarów astronom icznych. K siążka zawiera szczegółowe 
wskazówki, dotyczące przebiegu obserwacji, oraz podaje wyciągi z dzienników pomiarów 
astronom icznych, jako przykłady prowadzenia obserwacji i ich opracowania, a także 
i tabele astronom iczne, spis gwiazdozbiorów i m apkę nieba północnego. Zewnętrzna, 
szata książki przedstaw ia się korzystnie: — edytorskie opracowanie, druk, rysunki, 
ryciny — wszystko dobrze i starannie wykonane.

W  swej całości podręcznik należy uznać za dodatnią i wartościową pozycję w naszej 
dość ubogiej literaturze z astronom ii praktycznej.

Podręcznik nie stanowi w y jątku  z ogólnej reguły: nic m a książki wolnej od błędów. 
Zostaną one tu  rozpatrzone po ogólnym omówieniu układu m ateriału.

Stosownie do obranego planu m ateriał został podzielony na w stęp i dwie zasadnicze 
części 1) A stronom ia sferyczna 2) A stronom ia praktyczna.

W stęp zawiera przegląd rozwoju pojęć o budowie świata, lapidarne wiadomości 
z astronom ii ogólnej i zestawienie ważniejszych wzorów trygonom etrii sferycznej.

Astronom ii sferycznej została poświęcona 1 / :l całości książki. Rozdziały 2—4 trak tu ją  
o ważniejszych układach współrzędnych astronom icznych, o pozornym  rucliu dziennym 
nieba, o zaćmieniach i zakryciach. W ażnemu zagadnieniu czasu poświęcony został 
rozdział 5. W następnych rozdziałach 6—9 podano podstawowe wiadomości o refrakcji 
astronom icznej, o paralaksie dobowej i rocznej, o aberracji św iatła (roczna i dzienna), 
o zjawiskach precesji i nutacji, o ruchach własnych gwiazd, o współrzędnych gwiazd 
(średnich i widomych) o katalogach gwiazd i rocznikach astronom icznych.

Astronom ia praktyczna stanow i treść drugiej części podręcznika. Opracowana zo
stała ona starannie i obszernie. Rozdział 14 mówi o ważniejszych instrum entach stoso
w anych w praktyce astrom etrycznej ze specjalnym uwzględnieniem instrum entu  uni
wersalnego. Zakłada się przy tym . że czytelnik posiada prak tyczną znajomość teodolitu. 
Stosunkowo sporo uwagi poświęcono zegarom astronom icznym . K rótki rozdział 15 
zawiera ogólne uwagi o przygotow aniu instrum entu  do obserwacji i o sposobach obser
wowania Słońca i gwiazd. D uży nacisk kładzie autor na m etody wyznaczania azym utu, 
k tórym  poświęca 16 i 17 rozdział. Problem  ten , o zasadniczym  znaczeniu w p rak tyce 
polowej, jest obszernie i szczegółowo omówiony. Liczne przykłady ilustru ją  wyłożone 
m etody. Poza klasycznym i sposobami wyznaczania • azym utu, znalazły w podręczniku 
miejsce nowe m etody polskich geodetów — metoda Z. Czerskiego wyznaczania azym utu
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i współrzędnych geograficznych oraz sposób J . Radeckiego obliczania azymutu Polaris 
z kąta godzinnego. Podane zostały też i metody wyznaczania przybliżonego azymutu, 
mające częste zastosowanie w praktyce pomiarowej. Znajdujemy tu  wskazania do 
posługiwania się bardzo pożytecznymi tabelami azymutów gwiazdy biegunowej i Słońca 
A. M. Piętrowa a także tabelami W. Achmatowa i tabelami Graura. Wyłożona jest 
metoda F. Krasowskiego, podany sposób ustawiania teodolitu w południku według 
gwiazdy biegunowej, a także sposób nasadki pryzmatycznej do wyznaczenia kierunku 
południka, wreszcie metoda prof. St. Hausbrandta wyznaczania azymutu według torów 
gwiazd okołobiegunowych.

Metody wyznaczania, współrzędnych geograficznych wyłożone są w rozdziałach 
18—21. Po omówieniu ogólnych zasad wyznaczania współrzędnych geograficznych i na j
dogodniejszych warunków wyznaczania szerokości geograficznej i poprawki zegara z obser
wacji odległości zenitalnych ciał niebieskich, zostają rozpatrzone metody wyznaczania. <p 
z pomiaru odległości zenitalnej gwiazdy biegunowej. I)la wyznaczania długości geogra
ficznej podane są dwa sposoby — z obserwacji: 1) w południku 2) w I wertykale. Po
bieżnie omówione zostały metody Zingera i Piewcowa wyznaczania poprawki zegara 
oraz szerokości geograficznej, a także i metoda astrolabium pryzmatycznego. Szkoda, 
że dwie pierwsze wymienione metody zostały tylko naszkicowane, gdyż odgrywają one 
ważną rolę w praktyce polowej i nie stawiają zbytnich wymagań instrumentalnych. 
Ostatni rozdział 22 traktuje o zagadnieniach nawigacji astronomicznej. Podanego tam 
wykładu metody St.-Hilaire’a nie można uznać za dostatecznie prosty i jasny. Na za
kończenie kilka słów o niektórych błędach i przeoczeniach zauważonych w książce.

Str. 13 Najdłuższy z a o b se rw o w a n y  okres obiegu dla komet wynosi 156 la t (ko
meta Herschel-Rigollet), a nie 76 (kometa Halleya). Świecenie meteoru jest przypisane 
silnemu rozgrzaniu się jego masy przez tarcie o cząsteczki powietrza. Istotną rolę odgrywa 
tu  nie tarcie, lecz adiabatyczne sprężanie powietrza. - „korek" zgęszczonego i rozżarzo
nego powietrza tworzący się przed pędzącym meteorem.

Str. 18. Przedmiotem trygonometrii sferycznej jest tró jkąt sferyczny w najbardziej 
ogólnym znaczeniu, a nie tylko tró jkąt eulerowski.

Str. 35, Rys. 19 błędne zaznaczenie stref gwiazd około-biegunowrych i gwiazd wsclio- 
dząco-zachodzących.

Str. 61 64. Podany na paralaksę wzór nie ogranicza się tylko do południka.
Str. 74 „w wyniku aberracji gwiazda opisuje na sferze niebieskiej w ciągu roku 

małą elipsę zbliżoną do koła". Elipsa aberracyjna jest zbliżona do kola tylko w pobliżu 
bieguna ekliptyki. Im gwiazda bliżej ekliptyki, tym  większy jest mimośród jej elipsy 
aberracyjnej; dla samej ekliptyki elipsa przechodzi w linię prostą, po której gwiazda 
oscyluje w okresie rocznym.

Str. 75 „Początek roku zwrotnikowego wypada normalnie w pewnym momencie 
dnia 31 grudnia lub 1 stycznia". Nie „zwrotnikowego", lecz „Bessela"; przy tym  według 
jakiego czasu?. Jeżeli w czasie uniwersalnym, początek roku Besaela przypada I-fu; 
stycznia, to dla strefy A będzie l  +  aj+A.

Str. 89 Koło południkowe służy nie tylko „do pomiaru odległości zenitalnej gwiazd", 
lecz też i do wyznaczania czasu. Jest to poniekąd wielki teodolit ustawiony w zerowym 
azymucie.

Str. 148 wiersz 9—13 od dołu skreślić, ponieważ nie ma tu  zależności od kształtu Ziemi.
Str. 151 w. 9—13 od g. Cale zdanie należy skreślić: z jednego równania nie można 

wyznaczyć dwóch niewiadomych.
Str. 168 Wyłożona metoda jest metodą St. Hilaire'a, a nie Sumnera.
Str. 171 Księżyc może być i jest używany do obserwacji w nawigacji.

.7. Witkowski, F. KoHtcke


