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Plsmo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 roku, 
Nr Oc-506/50, jaJw pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

J ERZY DOBRZYCKI - Poznań 

ASTRONOMICZNA SŁUZBA INFORMACYJNA 
Już starożytni Grecy ... nie, nie będziemy naszych rozwa~ 

żań snuć (wzorem jakże wielu artykułów) tak daleko; chodzi 
tu o wymianę informacji astronomicznych w czasach nowo-· 
żytnych, gdy organizacja życia społecznego umożlhviła spraw-
niejsze i szybsze przekazywanie wiadomości. 

Uprzednio przez długie wieki nowości astronomiczne roz
chodziły się tylko dzięki korespondencji prywatnej uczonych; 
z czasem ośrodkami informacji stały się towarzystwa naukowe 
i akademie oraz - już w XIX wieku - redakcje czasopism 
i wydawnictw naukowych. Tak na przykład roczniki astrono
miczne zawierały oprócz właściwej części kalendarzowej 
(z pozycjami Słońca, planet, współrzędnymi gwiazd itp.} 
obszerny dział informacyjny, poświęcony obserwacjom. ciał 
niebieskich. Oto - dla przykładu - "Astronomisches Jahr
buch" na rok 1827, wydany w Berlinie w r. 1824: po 90 stro
nach rocznika znajdujemy aż 150 stron korespondencji z róż
nych obserwatoriów Europy. Między innymi widzimy tu 
obserwacje planet z r. 1823 z Wilna (J. śni a d e ck i) i obser
wacje zakryć gwiazd przez Księżyc z Krakowa (J. K ar c z e w
ski), również z r. 1823. Obserwacje te czekały więc aż rok na 
opublikowanie. Takie opóźnienie w ogłoszeniu wyników obser
wacji miało nieraz kłopotliwe następstwa, jak w przypadku 
pierwszej małej planety, Cerery. Odkryta została ona l sty
cznia 1801 roku przez P i a z z i e g o w Palermo. Krótko po 
odkryciu Piazzi zachorował, a wiadomość o nowej planecie do
tarła do innych obserwatoriów zbyt późno, by można było śle
dzić dalszy ciąg Cerery na niebie. (Gmżącemu zagubieniu pla
netoidy zapobiegł zresztą szczęśliwie G a u s s, obliczając orbitę 
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Cerery w oparciu o same obserwacje Piazziego nową wyna
lezioną przez siebie metodą). 

Szybka wymiana bieżących wiadomości astronomicznych 
umożliwiona została dopiero dzięki rozwojowi sieci telegra
ficznej. Telegraficzne przekazywanie wiadomości miało jednak 
również ujemne strony (w pewnym :stopniu występują one 
i obecnie). Są to: możliwość omyłek w depeszach z trudnym, 
niezrozumiałym dla telegrafistów tekstem rojącym się od liczb 
oraz - zwłaszcza w depeszach międzykontynentalnych -
wysoki koszt zmuszający do jaknajwiększej zwięzłości. 

Warto przypomnieć, że jeszcze w roku 1865 Fr. Kar l i ń
s ki, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie 
(odkrywca gwiazdy zmiennej R. Kruka), zaproponował uprosz
czony schemat telegramów astronomicznych, przyjęty kilka 
lat później przez Austriacką Akademię Nauk dla depesz wy
syłanych z Wiednia. 

Obecnie światowym ośrodkiem wymiany bieżących wiQdo
mości jest "Centralne Biuro Telegramów Astronomicznych", 
mieszczące się od chwili powstania Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej w r. 1919 w Obserwatorium Uccle pod Bruk
sela. a od r. 1922 do chwili obecnej w Obserwatorium Kopen
haskim. 

Placówka naukowa, w której np. odkryto lub zaobserwo
wano kometę czy gwiazdę nową, zawiadamia o tym obserwa
torium w Kopenhadze. Biuro Telegramów przekazuje natych
miast wiadomość do szeregu obserwatoriów na całym świecie. 
Centralizacja wymiany obserwacji w jednym punkcie ułatwia 
pracę obserwatoriów i zabezpiecza utrzymanie "pod kontrolą" 
nowych obiektów niebieskich, które obserwowane są wkrótce 
po odkryciu w wielu punktach kuli ziemskiej; unika się więc 
niebezpieczeństwa przerw w obserwacji na skutek ewentualnej 
niepogody i zwiększa ilość materiału obserwacyjnego. Biuro 
rozpowszechnia również wyniki obliczeń, jak orbity czy efe
merydy komet, oraz inne informacje potrzebne w bieżącej 
pracy obserwatoriów lub zwracające uwagę astronomów na 
zjawiska wymagające obserwacji. Wiadomości takie drukowa
ne są w postaci niewielkich pocztówek- cyrkularzy- wysy
łanych z Kopenhagi pocztą lotniczą. N a wkładce zamieszczamy 
T"'!"lrodukcję cyrkularza z komunikatem T. B a n a c h i e w i
c z a o rzadkim zjawisku zakrycia gwiazdy przez II kS!iężyc 
Jowisza. 

Inaczej rozpowszechnia się wiadomość o odkryciu komety 
lub gwiazdy nowej, gdy ważne jest jak najszybsze zawiado
mienie placówek obserwacyjnych. Te najpilniejsze dane prze
syła się telegraficznie. Dla utrzymania telegramu w rozsądnych 
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rozmiarach opracowano specjalny szyfr. Klucz do niego 
specjalną instrukcję o sposobie odczytywania telegramów 
wydaje co kilka lat Międzynarodowa Unia Astronomiczna. 
Dla przykładu podamy tu zaszyfrowany komunikat (fikcyjny) 
takiej treści: 

Astronom ,,Ypsylon" odkrył kometę dziesiątej wielkości. 
Kometa przedstawia się w lunecie jako mglisty obiekt z jas
nym jądrem i warkoczem krótszym od 1°. W dniu 9 stycznia 
o 2h34m.o czasu uniwersalnego (czasu Greenwich) współrzPdne 
komety były: rektascensja= 10h3om.5, deklinacja= +75°34'. 

W postaci zaszyfrowanej komunikat wygląda tak: YPSYLON 
COMET YPSYLON 09108 JANUARY 02340 10305 27534 49287. 

Powtórzenie nazwiska oznacza, że odkrycia i obserwacji 
dokonała ta sama osoba. Ostatnia cyfra pierwszej liczby jest 
skróconym opisem wyglądu komety ("8" oznacza więc: "obiekt 
mglisty z centralną kondensacją i warkoczem krótszym od l 0 "), 

8 dwójka w przedostatniej grupie cyfr zastępuje znak + (de
klinację ujemną oznacza się jedynką). Ostatnia piątka cyfr to 
·suma kontrolna, powstała przez zsumowanie wszystkich liczb 
telegramu: 09108 + 02340 + 10305 + 27534 = 49287. Stanowi 
<>na zabezpieczenie przed omyłkami; odbiorca telegramu 
sprawdzając sumę kontrolną łatwo stwierdzi ewentualny błąd 
i na ogół może ustalić jego miejsce. 

Z tymi wyjaśnieniami czytelnik sam łatwo "odczyta" tele
gram i zorientuje się w kolejności umieszczania różnych da
nych w depeszy. 

Obserwatorium Kopehaskie prowadząc Biuro Telegramów 
spełnia ważną i wdzięczną rolę w międzynarodowej współpra
cy astronomów. Biuro podlega specjalnej komisji Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej i utrzymuje się z dotacji Unii oraz 
z opłat pobieranych od abonentów. Obecnie korzysta z usług 
Biura kilkadziesiąt palcówek astronomicznych całego świata. 
Liczba wydanych dotąd cyrkularzy przekroczyła już 1500. 

JAN GADOMSKI - Warszawa 

WYNIKI SONDAZY RAKIETOWYCH 

Przekroczenie atmosfery ziemskiej stanowić będzie jeden 
z najtrudniejszych etapów podróży międzyplanetarnych. Dla
tego też dokładne jej zbadanie w górnych warstwach okazało 
:się konieczne. Przeprowadzono już paręset wysokościowych son
daży. Tą drogą uzyskano miliony bezpośrednich pomiarów. Oto 
niektóre ich wyniki: 
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Jak wiadomo, atmosfera ziemska z 62 oktaw promieniowa
nia elektromagnetycznego, znanego laboratoryjnie, przepuszcza 
do nas z Kosmosu tylko jedną oktawę promieni świetlnych 
o długościach od 3600 do 7000 Angstremów (l Angstrem= lO-s
cm) oraz 10 oktaw najkrótszych fal radiowych (od l cm do 
13 m). Cała reszta, tj. 51 oktaw przepada dla nas, pochłoniE:ta 
przez gazy atmosfery (ryc. 1). 

Radto/eleskopy 

OdtJIOrntkt Anteny' wzmacmacze 
\V j 

fotokomrJrk' 
W??bW??&W 

Rys. l. Wykres ilustrujący pochłanianie różnych rodzajów promieniowania 
elektromagnetycznego przez artrrnosferę zie!Il.Sik:ą 

Dzięki spektrografom wmontowanym w rakiety wysoko
ściowe, udało się zbadać całe nie znane na Ziemi krótkofalowe 
widmo słoneczne: od ułamka Angstrema do 3600 Angstremów. 
Jest to ważny krok w historii badań Słońca. Ponadto okazało 
się, że zdjęcia optycznej części widma słonecznego dokonane za 
pomocą automatów z górnych pięter atmosfery przedstawiają się 
zgoła inaczej niż na Ziemi. Na miejscu ciemnych pasów absorp
cyjnych pochodzenia telurycznego (ziemskiego) pojawiły się ja
sne linie emisyjne (np. magnezu). Za parnocą tych samych zdjęć 
spektrograficznych zbadano rzeczywisty rozkład bolometryczny 
(energetyczny) widma słonecznego. Okazał się on nieco inny, 
niż dotychczas przypuszczano. Tzw. stała słoneczna, dla której 
przyjmowano dotychczas 1,90 kal/cm 2 min, otrzymała dzięki po
miarom za pomocą rakiet wysokościowych nową wartość, wię
cej zbliżoną do rzeczywistości: 2,00 ± 0,04 kalicm2 min 
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Już od wysokości 85 km aparaty rakietowe sygnalizują pro
mieniowanie Rentgena, którego brak jest zupełnie w dolnych 
warstwach atmosfery. Wreszcie analiza taśm telemetrycznych 
("Urania" XXVII, str. 39), zdjętych na Ziemi w czasie lotu rakiet, 
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Rys. 2. Przebieg temperatur ciśnienia i gęstości gazów 
w górnyeh wartwam atmosfery 

potwierdziła mniemanie, że za absorbcję krótkofalowego pro
mieniowania Słońca przez atmosferę odpowiedzialny jest przede 
wszystkim ozoo (03). 

Interesujące wyniki przyniosła analiza próbek atmosfery 
pobranych przez automaty do specjalnych - zresztą skompli

owanej konstrukcji - butelek próżniowych Zadanie chemika 



70 URANIA 

laboratoryinego nie jest tu łatwe, gdyż otrzymuje on z pokładu 
rakiety tylko 0,05 litra próbki, w której - z powodu znacznegO> 
rozrzedzenia atmosfery na dużych wysokościach -znajdują dę, 
znikome ilości gazów. Z analiz tych wynika, że mniej więcej 
do wysokości 100 km można mówić o powietrzu jako takim. 
Okazuje się, że wyżej zanika tlen, potem azot, a na ich miejsce· 
pojawia się głównie hel. 

Dla astronoma ciekawe są wyniki badań rakietowych odno
szące się do ilości pyłu kosmicznego, przeszywającego w górz.e 
atmosferę ziemską. Użyto tu dwóch metod: jedna to zliczenie
tych pyłków, które zaryły się w metaliczną polerowaną powłokę
rakiety, druga to rejestracja wstrząsów akustycznych, wywoły
wanych przez te uderzenia. Potwierdziło to przypuszczenie 
F. W h i p p l e'a, że ilość tej "drobnicy meteorowej" wzrasta 
wraz z wysokością Wyniki te dał sondaż w dniu 8. XII. 1949 r. 
dokonany za pomocą "Aerobee" ("Urania" XXVII, str. 37-43). 
"Aerobee" osiągnęła w tym dniu pułap 130 km. Jak z tego wy
nika, astronauci będą słyszeć bębnienie meteorytów po osłonie 
kadłuba rakiety. 

Bardzo przydatne dla geofizyki są dokonane przez rakiety 
pomiary temperatury i ciśnienia w górnych warstwach atmo
sfery. Wyniki podajemy w osobnej tabeli oraz na wykresie. 

Wysokość 'l Ciśnienie Temperatura Gęstość 

w km w mm Hg w °C w g/cm1 

o 760 +14 1,2x1o-" 
10 210 -43 4,2x1o-~ 

20 42 -61 9,7xl()-~ 

30 9,5 -42 1,9xl()-> 
40 2,4 -11 4,2x10-6 

50 6,8x10 l -3 1,2x10- 6 

60 1,9x10 l -21 3,4xl0- 1 

70 4,6x10- 2 -55 9,7x1o- s 
80 0,9x10 t -68 2,3x10- 8· 

90 1,9xl0- 3 -67 4,lx10-9 

100 4,4x10- 4 -56 9,4xl0- 10 

110 1,2xl0- 4 -40 2,1x10-10 

120 4,0xl0- 5 +l 5,6x1o-n. 
130 1,6x10-5 +w 1,9x10-11 

140 7,3x10- G +.'i4 7,6x1o-n 
150 3,7xl0-G +75 3,4xl0- 12 

160 2,6x10-G + 95 1,6x10-1• 

180 7,0x10-7 +130 4,8x1(}-13 

200 2,9x10-f +159 1,7xlO-ta 
220 1,4x10 7 +182 7,0x10-1• 
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Warto tu zauwazyc, iż prozma w lampach elektronowych 
musi być mniejsza niż 10·0 mm Hg, a więc odpo·wiadać może 
gqstości atmosfery ziemskiej co najmniej n:1 wysokości 170 km. 
Jak widać, atmosfera ziemska jest najb:~rdzicj "wymrożona", 
o ile idzie o jej przekrói do wysokości 220 km - na dwóch 
wysokościach: 20 km (62° C) i 80 km (-70° C). Wyżej w jono
sferze zaobserwowano systematyczny wzrost temperatury. Na 
wysokości 220 km temperatura gazów osiąga +182° C. Jak jest 
wyżej, nie wiadomo. Wyjaśnią to jeszcze wyższe niż dotychczas 
sondaże rakietowe. Szczególnie interesujące będzie zba.danie, 
jak ta wysoka tE.mperatura przechodzi w absolutne zero 
(-273° C) przestrzeni pozaziemskich. 

Prócz tego okazało się, że wyraźna jonizacja powietrza po
jawia się dopiero na wysokości GO km, obecność zaś wolnych 
elektronów wykryto dopiero na 70 km. Najprzydatniejsze do 
tych badań są rakiety typu "Aerobcc". Glównie dzięki nim 
przesunięto rubieże bezpośrednich pomiarów do wysokości 
200 km. Odnoszą się one głównie do zagadnień geofizyki i sta
nowić będą materiał roboczy w ramach zbliżającego się mię
dzynarodowego roku geofizycznego. 

• 
MARIA KARPOWICZ - Warszawa 

RUCHY GWIAZD W GALAKTYCE 
II. Obrót Galaktyki 

Ruch obrotowy naszego układu gwiazdowego przewidział 
już w pierwszej połowie XIX wieku J o h n H er s c h e l syn 
W i l i a m a H e r s c h l a. Wypowiedział pogląd, że sferoi
dalny w przybliżeniu kształt Galaktyki, jaki wynikał z przeli
czeń gwiazd w rozmaitych wycinkach nieba, jest spowodowany 
przez ruch obrotowy. Przypuszczał poza tym, że środek obrotu 
musi znajdować się w miejscu, gdzie gwiazd jes~ najwięcej, 
gdzieś w gwiazdozbiorze Strzelca lub w jego pobliżu. 

Wiemy obecnie, że przypuszczenia Johna Herschla spraw
dziły się - zarówno dotyczące środk::1 układu galaktycznego 
(głównie dzięki badaniom S h a p l e y a), jak również doty
czące obiegów gwiazd w Galaktyce, badanych przez O o r t a, 
L i n d b l a d a, P ar e n a g o i innych. 

Każdy układ gwiazdov.ry, zbliżony kształtem do elipsoidy 
obrotowej, posiada szybki ruch obrotowy dokoła mniejszej osi. 
Ruch taki utrzymuje ukhid w równowadze, gdyby go nie było, 
kształt spłaszczonej elipsoidy nie dałby się utrzymać. Obroty 
stwierdzono w szeregu bliższych mgławic spiralnych, które są 
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galaktykami podobnymi do naszej. Wydawało się zatem zupeł- { 
nie naturalne przypuszczenie, że układ gwiazdowy, który za- J 
mieszkujemy, mający kształt silnie spłaszczonej elipsoidy, rów-
nież posiada ruch obrotowy. 

Oort postawił sobie zadanie dać obserwacyjne dowody obie
gów gwiazd w Galaktyce. Założył, że gwiazdy obiegają środek 
po orbitach kołowych; należało więc wykazać, że w ich ruchach 
własnych i prędkościach radialnych zachodzi jakaś prawidło
wość, i następnie sprawdzić ją na dostępnym materiale obser
wacyjnym. 

Zanim przystąpimy do przedstawienia obserwacyjnego do
wodu obrotu Galaktyki, zastanówmy się nad możliwymi rodza
jami takiego ruchu. 

Istnieją dwa zasadnicze typy obrotów w układzie gwiazdo
wym: 

l. Ruch obrotowy może zachodzić na podobieństwo obrotu 
płyty gramofonowej; w tym wypadku prędkość kątowa w każ
dym punkcie byłaby taka sama, prędkość zaś liniowa byłaby 
tym większa, im dalej dany punkt znajdowałby się od środka 
obrotu. Powiedzielibyśmy, że układ gwiazdowy obraca się jak 
ciało "sztywne". 

2. Ruch obiegowy gwiazd w układzie gwiazdowym może być 
podobny do obiegu planet dokoła Słońca. Wobec tego prędkość 
kątowa i liniowa gwiazd powinna maleć wraz z odległością 
od środka obrotu. Im dalej gwiazda znajduje się od środka, 
tym prędkość jej jest mniejsza. 

Ruch opisany w pierwszym przypadku zachodziłby wówczas, 
gdyby materia była rozłożona równomiernie w całej Galaktyce 
bez środkowego zagęszczenia. 

Ruch obiegowy na podobieństwo obiegu planet dokoła 
.Słońca nosi nazwę ruchu keplerowskiego i zachodzi wtedy, gdy 
znaczna część materii w układzie gwiazdowym skoncentrowana 
jest w środku. Masywne jądro spełnia rolę ciała centralnego. 

W przypadku obrotu sztywnego odległość pomiędzy punk
tami byłaby zawsze ta sama i nie zauważylibyśmy zbliżania się 
lub oddalania gwiazd od Słońca; prędkość radialna byłaby 
zawsze równa zeru. (Oczywiście m::>wa tutaj tylko o wpływie 
obrotu na prędkość radialną) Poza tym gwiazdy mogą posiadać 
pewne ruchy przypadkowe, które ze swej strony, ogólnie biorąc, 
posiadają składową radialną. Chodzi w tym wypadku o to, że 
obieg dokoła środka galaktycznego nie dałby składowej w kie
runku promienia widzenia. 
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W przypadku drugim w ruchu keplerowskim zachodzi wza
jemne zbliżanie się i oddalanie poszczególnych gwiazd i całych 
ich grup. podobnie jak planety w naszym układzie słonecz
nym zbliżają się do siebie i oddalnją. Taki obieg powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w prędkościach radialnych. Jedne 
z gwiazd będą się zbliżały do nas, inne oddalały. Oort wyka
zał, że w tym zbliżaniu się i oddalaniu powinna wystąpić 
pewna prawidłowość. 

Jeśli mianowicie sporządzimy wykres, odkładając na osi 
poziomej kątową odległość gwiazdy wzdłuż Drogi Mlecznej, 
poczynając od kierunku ku środkowi Galaktyki, a na osi piona-

Wpr~dkosciach radialnych lir wysrępuje podwóJnO (ola 

Rys. l. .. Podwójna fala" występujaca w prędkościach radiail.nych gvviazd 

wej wartość liczbową prędkości radialnej, powinniśmy otrzy
mać wykres podwójnej sinusoidy (krzywej przedstawionej na 
rysunku). Analogiczną krzywą otrzymamy dla ruchów własnych. 

W celu sprawdzenia, czy istnieje ruch obiegowy w Galak
tyce, badano zachowanie się prędkości radialnych rozmaitych 
grup obiektów: a więc gwiazdy typu widmowego B, cefeidy, 
mgławice planetarne, gwiazdy podwójne-· spektroskopowe itp. 
Przewidzianą teoretycznie sinusoidę otrzymano; efekt rotacji 
jest tym wyraźniejszy, im dalsze obiekty należące do Galak
tyki rozpatrujemy, szczególnie wyraźny jest dla cefeid, gdyż 
ten typ gwiazd znamy na dość dużych odległościach od Słońca 
i przy tym ich odległości są względnie najlepiej wyznaczone 
z zależności pomiędzy okresem zmiany blasku i jasnością 
~.bsolutną. 

Badano również zachowanie się materii międzygwiazdowej 
ze względu na obrót Galaktyki. Przesunięcie linii absorpcyjnych, 
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wyst~pujących w niektórych gwiazdach, a należących do mię
dzygwiazdowego wapnia i sodu, pozwoliło wyznaczyć prędko
ści radialne mgławic materii międzygwiazdowej. Zastosowanie 
rozważań Oorta wykazało, że obłoki te biorą również udział 
w ogólnej rotacji Galaktyki. 

W tym miejscu schodzą się wyniki obu metod badania na
szego układu galaktycznego, mianowicie: metody statystycznej 
i kinematycznej. Położenie środka Galaktyki przepowiedziane 
przez Johna Herschla, według którego miał on znajdować się 
w gwiazdozbiorze Strzelca, rzeczywiście zgodne jest z wyzna
czeniem na podstawie rozkładu przestrzennego rozmaitych 
obiektów oraz z wyznaczeniem wynikającym z badań pręd
kości radialnych gwiazd i ich ruchów własnych metodą zapro
ponowaną przez Oorta. 

Teoria rotacji Galaktyki przedstawiona przez Oorta, tak 
świetnie poparta przez obserwacje, wyjaśnia również wykryte 
dawniej prawidłowości i osobliwości w ruchach gwiazdowych, 
przede wszystkim prądy gwiazdowe oraz asymetrię w ruchach 
gwiazd szybkich 

Oort dla uproszczenia zagadnienia, które jest dość skompli
kowane, zakładał, że gwiazdy w ruchu naokoło centralnego 
zagęszczenia poruszają się po kołach. W rzeczywistości jednak 
ruch keplerowski może odbywać się po każdej krzywej, tzw. 
stożkowej (linii krzywej, otrzymanej z przecięcia powierzchni 
stożka płaszczyzną o dowolnym nachyleniu). Ruchy planet 
dokoła Słońca odbywają się po orbitach eliptycznych. Gwiazdy 
w Galaktyce mogą również poruszać się po elipsach. Z ujęcia 
matematycznego zjawiska wynika, że drobne odchylenia ruchu 
gwiazd od ruchu po kołach powodują powstanie prądów gwiaz
dowych podobnych do tych, jakie odkrył K a p t e y n. 

W ruchu obiegowym dokoła centralnej masy bierze udział 
również nasze Słońce unosząc z sobą wszystkie planety. Pręd
kość Słońca w tym obiegu możemy wyznaczyć na podstawie 
obserwacji prędkości obiektów pozagalaktycznych, jakimi są 
inne galaktyki, które - rzecz oczywista - jako nie należące 
do naszego układu galaktycznego, nie biorą udziału w jego obro
cie. Obiekty te stanowią nieruchomy krajobraz oglądany z okien 
pędzącego pociągu. Słońce przebiega mimo nich z prędkością 
około 250 km sek. 

Wszelkie ciała niebieskie, których prędkość obiegowa jest 
mniejsza niż prędkość Słońca w Galaktyce, pozostaną w tyle, 
te zaś, których prędkość jest większa, będą go wyprzedzały. 
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Warunki grawitacyjne, istniejące w Galaktyce, wymagają, 
aby prędkość gwiazd nie przekraczała 315 km 'sek. Taka bo
wiem jest prędkość tzw. paraboliczna. Gwiazda poruszająca 
się z tą lub większą prędkością . nie mogłaby zakreślać orbity 
zamkniętej koła lub elipsy, posiadałaby orbitę otwartą - pa
rabolę lub nawet hiperbolę. Taka gwiazda w krótkim czasie 
opuściłaby nasz układ galaktyczny na zawsze. 

Obiekty z prędkościami względem Słońca większymi niż 
65 km /sek nie mogą poruszać się w kierunku, w którym poru
sza się Słońce, gdyż znaczyłoby to, że ich prędkości względem 
środka Galaktyki byłyby większe niż 315 km 1sek., mogą &ię 
poruszać jedynie w innych kierunkach, gdyż w tych przypad
kach nie osiągają prędkości granicznej. 

Podobną sytuację mamy, gdy - przypuśćmy - jedziemy 
pociągiem osobowym z jakiegoś miasta A do miasta B z pręd
kością 60 km/godz. Przypuśćmy dalej, że znajdujemy się 
w pobliżu większej stacji kolejowej, gdzie torów jest więcej 
niż dwa. Jeśli przyjmiemy, że największa prędkość pociągu 
{ekspresu) nie przewyższa 120 km 'godz., to pociągi mijające 
nas, które biegną w tym samym kierunku do miasta B, mogą 
mieć co najwyżej prędkość względem naszego pociągu 60 
km 'godz., pociągi zaś, ktćre biegną w kierunku przeciwnym 
do miasta A, mogą biec nawet z prędkością 180 km 1godz. wzglę
dem naszego pociągu. W pierwszym przypadku prędkości się 
odejmują, w drugim - dodają. Pociąg jadący w tym samym 
kierunku co nasz i z tą samą prędkością będzie wydawał się 
nam nieruchomy, prędkość jego względem naszego pociągu 

będzie równa zeru, inny biegnący z tąż samą prędkością co 
nasz w kierunku przeciwnym wyda się nam pędzącym ekspre
sem. 

Badania dotyczące Galaktyki posiadają niezwykłą wagę, 
pozwalają określić odległość Słońca od centralnego zagęszcze
nia, czas obiegu Słońca naokoło środka Galaktyki - "rok ga
laktyczny" oraz całkowitą rmasę Galaktyki. 

Ruch obiegowy gwiazd i innych obiektów galaktycznych 
dokoła centralnego jądra jest najbardziej ogólną prawidłowo
ścią, jakiej one podlegają. Prawidłowość ta jednak nie jest 
jedyna. Badania przeprowadzone nad gwiazdami typu widmo
wego B wykazały, że bliskie gwiazdy tego typu nie układają, 
się w Galaktyce symetrycznie, tzn. że płaszczyzną ich najwięk
szego zagęszczenia nie jest Droga Mleczna, lecz płaszczyzna 
nachylona do niej pod niewielkim kątem. Jasne gwiazdy typu B 
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tworzą jak gdyby osobny układ, który nazywamy Układem 
Lokalnym. Otóż badania pozostałych ruchów przypadkowych 
gwiazd typu B (po uwzględnieniu rotacji Galaktyki), wykazują, 
że gwiazdy te posiadają pewien ruch dokoła ~odka Układu 
Lokalnego. Być. może tworzą one w Galaktyce coś w rodzaju 
niewielkiego wiru. 

Zastanówmy się przez chwilę nad ruchem Słońca w Ga
laktyce. Jego prędkość obiegowa wynosi około 250 km/sek. Na 
godzinę nasze Słońce wraz z towarzyszącymi mu planetami 
przesuwa się w Galaktyce blisko o milion kilometrów. Wydaje 
się to olbrzymią prędkością, nieosiągalną w obecnej chwili na 
Ziemi nawet przez najszybsze samoloty o napędzie odrzuto
wym. Spójrzmy jednak na tę prędkość z innego punktu wi
dzenia. Średnica Słońca wynosi około l 300 000 km, a zatem 
Słońce w ruchu po orbicie naokoło środka Galaktyki nie prze
toczy się w ciągu godziny nawet o wielkość swojej średnicy. 

Zróbmy następujące porównanie. Przypuśćmy, że drobny 
pyłek znajdujący się na rynku w Krakowie i przedstawiający 
Słońce biegnie po orbicie naokoło, powiedzmy, Pałacu Kul
tury w Warszawie. Odległość pomiędzy Warszawą a Krako
wem, okrągło 300 km, przyjmiemy za wielkość oddalenia na
szego Słońca od centralnej masy Galaktyki. Aby zachować 
zgodność wymiarów, Słońce w tej skali byłoby pyłkiem o śred
nicy około 0,001 milimetra, a więc rzędu pyłku kwiatowego. 
Zatem nasz pyłek - Słońce - w ciągu godziny nie przesunie 
się nawet o wielkość swojej średnicy. Ruch jego obecnie wyda 
się nam zapewne wolniejszy niż pełzanie ślimaka po trawie; 
można by go porównać do ruchu żółwia w stosunku do biegu 
Achillesa, przy czym Achillesem byłby w tym przypadku nas~ 
ślimak. 

Pomimo więc tak olbrzymich prędkości, jakie istnieją w na
szej Galaktyce (również i prędkości Słońca), wygląd gwiaździ
stego nieba przez wiele lat pozostaje prawie niezmieniony. 
Widzimy dzisiaj te same gwiazdy i gwiazdozbiory, które oglą
dali nasi jaskiniowi przodkowie sprzed wielu tysięcy lat. Bo 
przecież kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy lat jest drobnym 
ułamkiem 200 milionów, tj. okresu obiegu Słońca w Galaktyce. 
Tym bardziej rozmiary Słońca i orbity Ziemi są "niczym'' 
w porównaniu do olbrzymich odległości, jakie występują -
powiedzmy - już nawet nie we wszechświecie, ale choćby 

w jednej jego małej cząstce, jaką jest nasza Galaktyka. 
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KRONIKA 

Przejście Plutona przed mgławicą 

Mimo, iż od odkrycia Plutona minęło 25 lat, mało wiemy o tej naj
dalszej planecie. Masa i rozmiaxy Plutooa wyznaczone z dotychczaso· 
wych obserwacji budzą dość znaczne wątpliwości. Czytelnikom ,.Uranii'" 
znane są badania A l t er a, B u n t o n a i R o q u e s a 1), które wyka
zały, że mogą być słuszne przypuszczenia Je a n s a i C rommelin a, 
iż obserwujemy nic całą ta:rezę Plutona, lecz refleks Słońca na części 
powierzchni. Prawdziwa średnica Plut.ona może być więc większa niż 

~rednica obserwowanej tarczy i normal.n!llc nie da się wyznaczyć przy 
pomocy pomiarów widocznej części planety. W celu rozstrzygnięcia tej 
kwestii., już w roku 1941 T. Banachiewicz zapropoilOIWał wykorzy
stanie zjawiska zakrywania gwiazd przez Plutona. Pluton poruszając się 
na tle gwiazd jako planeta musi od czasu do czasu znaleźć się między 

Ziemią a jakąś z gwiazd i na przeciąg paru minut zasłonić ją swoją 
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Mapka przeJSCla Plutona przed galaktyką NGC 3162. Na lewo u góry 
przedstawiono gwiazdozbiór Lwa, poniżej w silniejszym powiększeniu 
okolicę gwiazxiy t;; w tym gwiazdozbiorze, na prawo w jeszcze silniejszym 
powiększeniu okolicę samej galaktyki NGC 3162. Linią ciągłą oznaczono 
drog~ widomą Plutona na niebie. Oznaczono również jego położenia 
w różnych dniach. Na prawej mapce podano dla orientacji nazwy ja-

śniejszych gwiazd wg katalogu Bonner Durchmusterung. 

1
) po.r. "Urania" tom XXV, str. 361 (1954). 
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tarczą. W Krakowie od czterech lat śledzi się ruchy Plutona, aby prze
powiedzieć takie zakrycie. Dotychczas nie znaleziono żadnego takiego 
zbliżenia na niebie Fiutona do gwiazdy, by mogło zajść zakrycie. Na
tomiast w dniu 25 marca br. zdarzy się interesujące zjawisko przejścia 
Fiutona przed mgławicą oznaczoną w New General Catalog numerem 
3162. Jest to galaktyka typu eliptycznego położona w okolicy gwiazdy r;; 
gwiazdozbioru Lwa w miejscu a. 1950 O = 10h,1Qm,43S i l) 1950.0 (1950.0 
jest wskaźnikiem przy a. i l>) - +22°.59',1. Ponieważ galaktyka jest 
zaledwie 12,5 wielkości gwiazdowej, można ją zobaczyć tylko w dosta
tecznie dużych lunetach jako owalną plamkę długości 1',4 i sze
rokości 1',1. Pluton przesuwać się będzie na tle południowej części 

galaktyki w przeciągu mniej więcej pełnej doby, w odległości 0',4 
od środka mgławicy. Największe zbliżenie do środka tej mgła

wicy zajdzie dnia 25 marca około godziny 8 czasu środkowo-europej
skiego. O ile tylko dopisze pogoda, to zjawisko będzie można obserwo
wać z każdego miejsca na Ziemi, ale jedynie przy pomocy dostatecznie 
dużych i dobrych instrumentów, by galaktyka była widoczna wyraźnie 
i by można było zobaczyć maleńką tarczę Plutona, której średnica na 
pewno jest mniejsza niż 1",5. Jeżeli jest słuszna hipoteza Jeansa i erom
melina, to na tle dostatecznie jasnej części galaktyki Pluton winien się 
zaznaczyć jako ciemna plamka; w instrumentach o obiektywach więk
szych niż 40 cm ewentualnie zobaczyłoby się wewnątrz plamki świecącą 
część Fiutona jako gwiazdę 14-15 wielkości. Astronomowie z wielkim 
zainteresowaniem oczekują tego zjawiska i mają nadzieję, że uda się 

tym razem z pomiarów ciemnej plamki wyznaczyć prawdziwą średnicę 
Plutona. 

Kraków, 31. XII. 1955 Jerzy Kordylewski 

Polarne czapki Wenus 

W roku 1666 C a s s i n i odkrył polarne czapki Marsa. Okazało się na
stępnie, że są to podobnie jak na Ziemi obszary pokryte lodami podbiegu
nowymi. Tym dziwniejsze wydawałoby się istnienie takich czapek u We
nus, której obserwowaną powierzchnię stanowią warstwy gęstej atmosfer!. 
Jednak utwory podobne do czapek polarnych Marsa zostały zauważone. 
na Wenus pod koniec XIX wieku. Odkrywcy: Gr u i t h u i s e n i T r o u
vel o t uważali te utwory za wielkie wyniosłości pokryte lodem i śnie
giem. W następnych latach te jasne plany były obsęrwowane wielokrot
nie. Ostatnio Patrick M o o re obserwował je przy użyciu różnych na
rzędzi (7,5 do 40 cm). Czapki były widoczne bardzo dobrze. W okresie XII-
1952-I. 1953 była widoczna czapka północna; znikła ona w połowie 

stycznia. W lipcu tegoż roku, gdy Wenus była gwiazdą poranną, poja
wiła się czapka południowa. Natomiast w roku 1954 czapka północna 

była widoczna zarówno gdy Wenus była gwiazdą wieczorną, jak i po ko
niunkcji ze Słońcem. Dnia 7. IX. 1952 r. Ran ck widział południową 

~':z:apkę tak wyraźnie, jak czapki polarne Marsa. Dodać trzeba, że wszyst-
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kie obserwacje były dokonywane w dzień, gdy warunki obserwacji We
nus są najlepsze. 

Nic wiadomo dotąd, czy czapki te są rzeczywiście czapkami polar
nymi, gdyż położenie bieguna Wenus nie jest jeszcze dokładnie znane. 
W każdym razie ich położenie zgadza się z położeniem biegunów We
nus według pomia.rów K u i p er a. Jeśli idzie o naturę czapek, to przy
puszczenie, Żie są to pokryte lodami wyniosłości, wydaje się nieprawdo
podobne ze względu na dużą grubość atmosfery Wenus. Moore przypu
szcza, że są to raczej zgrupowania wysokich obłoków, powstałe wsku
tek cyrkulacji atmosfery w strefach polarnych. Inny pogląd repre
zentuje S t e a v e n s o n, który uważa, że jest to złudzenie optyczne. 
Dziwne jednak jest to, że czapki są widoczne na tarczy Wenus przez 
dłuższy czas, podczas gdy inne jasne plamy bywają widoczne bardzo 
krótko. Wydaje się więc, że czapki polarne Wenus istnieją iTealnie. Na
turę ich wyjaśnią dokładniej dalsze obserwacje. 

["J. Brit. Astron. Assoc." 6 (1955)]. A. W. 

Kometa Mrkosa (1955i) kometą Perrlne'a 

Dwaj astronomowie japońscy J. H a s e g a v ;a. i H. H i ros e pot~rier
dziH niezależnie przypus·zczenie L. E. C u n n i n g h a m a, że nowo
odkryta komeńa Mrkosa (1955 i) jest znaną już dobrze astronomom ko
metą periodyczną Perrine'a. Na podstaMe ostatnich obserwacyj pozor
nego ruchu komety obliczyli elementy jej okołosłonecznej drogi, która 
okazała się identyczną z drogą przebieganą przez periodyczną kometę 
Perrirne'a z roku 1896 VII = 1896 g. Kometa Perrine'a okrąża Słoi'1ce 

raz na 6,47 lat po elipsie o mimośrodzie e= 0,6634. W punkcie przysło
necznym swej drogi zbliża się do Słońca na q= 1,15 jednostek astro
nomicznych, w punkcie zaś odsłonecznym oddala się na 5,69 j. a. Ostat
nia odległość odpowiada oddaleniu Jowisza od Slońoo., stąd też kometa 
Perrine'a zaUcza się do .,rodziny" tej planety. Obecnie obserwujemy 9 jej 
powrót do Słońca od daty odl{rycia. 

Najwidoczniej astronomowie przeoczyli to zjawisko, ponieważ nie 
obliczono efemeryd na rok 1955. Wobec tego nastąpiło wtórne odkrycie. 
Dokonali go astronomoMe czescy. 

Przy sposobności warto wspomnieć o sukcesach C. D. P er r i n e'a, 
który odszukał pod rząd aż 6 komet: 1896 VII = 1896 g, 1897 I = 1896 f, 
H'·!l7 II = 1897 a, 1897 III = 1897 b, 1898 I = 1898 b, 1898 II = 1898 a. 
P1·zypominamy, że liczby rzymskie obok roku podają kolejność przej
ścia komet przez punkt przysłoneczny, a małe litery alflalbetu łacińskiego 
chronologiczną kolejność odkryć. 

Mamy tu do czynienia z jednym wypadkiem w historii astronomii, 
że w chronologicznym katalogu kdmet figuruje to samo nazwisko 6 razy 
obok siebie. Innymi słowy Perrine wykrył wszystkie komety, jakie 
w tym czasie były zauwtażone. Obserwował on niebo w górskim obser-
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watorilum Licka na Górze Hamiltona. Odszukał w sumie 13 komet w la
tach 1895-1902. 

Upadek planetoidy na Słońce? 

Deformacje na brzegu tarezy Słońca obserwował po raz pierwszy zna
ny obseTwator S e c c h i pod koniec XIX stulecia. Następnie wielu 
obserwatorów donosiło o podobnych deformacjach, zdarzały się również 
przypadki, że deformacje widziało kilku niezależnych obserwatorów. We 
wszystkich jednak przypagkach deformacje były obserwowane w pobliżu 
aktywnych obszarów, najczęściej nad plamami. W 1953 r. W a l d m e i e r 
zaobserwował po raz pierwszy deformację nie zwią:llaną z żadnym obsza
rem aktywnym. W dniu 6 marea, krótko po wschodzie Słońce, w ideal
nych warunkach obserwacji zauważył on deformację w postaci wyskoku, 
którego wysokość oceniał na 5 000 km. Wyskok nie różnił się barwą 

ani jasnością od brzegu tarczy słonecznej i trwał 40 sekund. Natychmiast 
przeprowadzono obserwacje koronografem z Arosa. W pobliżu nie wy
kryto żadnych protuberancji i utworów koronalnych, nie było też na 
Słońcu żadnych plam. Wyskok nic mógł więc być zwiąmny z aktywno
ścią Słońca. Waldmeier uważa, że taka deformacja mogła powstać 

wskutek upadku wielkiego meteoru czy planetki na powierzchnię Słońca. 
A. w. 

Czyżby ocean na powierzchni Wenus? 

Według interesującej hipotezy, wysuniętej niedawno przez dwóch 
znap.ych astronomów amerykańskch D. M e n z l a i F. W h i p p l e' a, 
cala powierzchnia Wenus pokryta jest oceanem wodnym, oddzielającym 
stałą powierzchnię od atmosfery. 

A oto podstawy tej hipotezy: Według wyników badań widmowych 
ilość pary wodnej w atmosferze Wenus wynosi najwyżej 2-50fo tej 
ilości, jaka znajduje się nad Mount Wilson. Autorzy zwracają uwagę, 
że ten wynik nie może świadczyć przeciw przypuszczeniu, że obłolti 

w atmosferze WenUS! składają się z kropelek wody. Według bowiem 
ostatnich pomiarów temperatura obserwowanych warstw atmosfery pla
nety wynosi stale około -39°C, a w takich warunkach nawet atmo
sfera nasycona parą wodną będzie zawierać tylko około 2% ilości pary 
wodnej w stosunku do atmosfery nad Mount Wilson. Z drugiej strony 
obecność atmosfery nasyconej parą nad stałą powierzchnią planety jest 
niemożliwa ze względu na obserwowaną w atmosferze Wenus dużą ilość 
dwutlenku węgla (C02), który w takich warunkach reagowałby z krze
mianami, przechodząc w węglany. Ponieważ jednak przypuszczenie, że 
obłoki w atmosferze Wenus składają się z kropelek wody, najlepiej tłu
maczy wyniki wielu innych obserwacji dotyczących własności tej atmo
sfery, należy więc uważać je za słuszne; takie jednak postawienie spra
v.ry pociąga za sobą wniosek, że cała powierzchnia planety jest pokryt.a 
oceanem wodnym. 

(.,Astronomical Journal", 1954, nr 9, str. 329) A. W. 
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Ziemia sfotografowana z wysokości 160 km. Przez warstwy jasnych obłoków 
pn;egląda stosunkowo ciemna powierzchnia planety. Zdjęcie ograniGZone polem 
widzenia kamery zamontowanej na rakiecie. Górna, prawa krawędź to brzeg 
Ziemi. U góry zaznacwno schematycznie dla orientacji obszar objęty zdjęciem 

(małe kółko) w porównaniu z rozmiarami całej Ziemi (większe kółko). 
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Spektrograf Ludowego Obserwatorium w Prościejawie 
(ĆSR). (do str. 88) 

Podobizna cyrkularza Centrali Depesz Astronomicznych 
w Kopenhadze z komunikatem T. B a n a c h i e w i c z a 
o zakryciu gwiazdy przez II księżyc Jowisza - Europa. 

(do artykułu J. D o brzy ck i e g o na str. 65). 
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Planetarna fotokamera Zeissa w Obserwatorium prościejowskim (do str. 88). 
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Jak powstały ,.kanały" i "jeziora" na Marsie 

Znany astronom, odkrywca Plutona, Clyde T o m b a u g h wysunął 

nową hipotezę powstania "kanałów" i "jezior'' na powierzchni Marsa. 
Według niego, wskutek upadku wielkich meteorów lub planetoid na po
wierzchnię Marsa powstały koliste wyrwy - kratery i rozchodzące 

się od nich promieniście rozpadliny i pęknięcia skorupy Marsa. (Analo
gia do podobnych zjawisk obserwowanych na powierzchni Księżyca, np. 
smugi przy kraterze Tycho). W tak powstałych kraterach i rozpadlinach 
powstała wegetacja roślinna. Przypuszczenie Tombaugha }est ba["dzo in
teresujące, jednak wymaga sprawdzenia "na miejscu'', gdyż obser:.wacje 
z Ziemi nie mogą rozstrzygnąć o jego słuszności. 

A. W. 

Temperatura jąder mgławic planetarnych 

Temperatury pO'Wierzchni gwiazd stanowiących jądra mgławic pla
netarnych, określone na podstawie badania ich widm, okazały się bar
dzo wysokie. Najzimniejsze jądra mają tempemturę pow.ierzchniową 

"tylko" 20 000°K, a średnie temperatury wynoszą około 45 000°K. Praw
dziwą - niespodzianką są jednak wyniki . otrzymane dla najgorętszych 
jąder. Taka na przykład powierzchniO'Wa temperatura jądra mgławicy 
NGC 6720 wynosi 120 000°K, a jądro mgławicy NGC 6445 ma tempera
turę 170 000°K(!). PowierzchnLe tych gwiazd to najgorętsze powierzchnie 
we wszechświecie. 

A. w. 
Model typowej komety 

W popularnym artykule o kometach N. R i c h t er przytacza inte~
sujące zestawienie wiadomości o fizyce komet. Oto jak wygląda taki 
"model" typowej komety: 

Jądro: obłok meteorytowy (H20, NH8, CH4, CO, C2N 2); średnica 101-

103 km; masa około 1818 ± a gramów(?); rozmiary cząstek 101-10-4 cm; 
czasem nawet do 103 cm(?); liczba cząstek i rozkład gęstości nieznane; 
prędkości obrotu cząstek wokół środka ciężkości 10°-102 m/sek; średnia 
droga swobodna 105 cm(?); świecenie: odbite światło &łoneczne. 

Głowa: obłok gazowy (CN, CH, NH, OH, C 2 , CO+, N 2+, OH, CH2, moż

liwe także OH+, NH2); średnica 101--105 km; gęstość (gęstości parcjalne) 
około 104-106 cząsteczek na l cm3 ; ilość wydzielanego gazu 1025 cząste

czek na l sek(?); zapas gazu jest mały, gdyż l gram lodu daje około 
1022 cząsteczek, a l gram masy meteorytowej tylko 1019 cząsteczek; po
chodzenie gazu: degazacja jądra wskutek parowania lodu i rozpadu me
teorytów; świecenie: fluorescencja; czas życia cząsteczek około 10 go
dzin, przemiany cząsteczek wskutek fotodysocjacji. 

Wa.rkocz: obłok gazowy (CO+, N+ 2) oraz swobodne elektrony; dłu

gość do 108 km; szerokość do 10° km; gęstość 101-102 cząsteczek na l cm3(?}.; 
prędkości cząsteczek 101-lOs km/sek; siły działające: ciśnienie światła 
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korpuskularne promieniowanie Słońca(?), wybuchowe impulsy w ją

drze(?), siły elektryczne, pole magnetyczne(?). 
[Według, Wiss. Ann. 2, nr l, str. 7 (1953)] A. W. 
The model of a typical comet. 

Niezwykły wygląd komety 

Jak wiadomo, jedną z. głównych sił działających na cząsteczki gazu 
w warkoczach komet jest ciśnienie promieniowania słonecznego. Dzięki 
niemu warkocze komet są przeważnie odwrócone od Słońca. Zdarzają się 
jednak rzadkie wypadki, kiedy warkocz komety jest zwrócony w inną 

s.tronq lub też kiedy kometa posiada kilka warkoczy. 03tatnio taki p•rzypa
dek był obserwowany w roku 1954 u komety Abella (1953 g.). Na zdjęciu 
wykonanym z.a pomocą 120 cm kamery Szmidta (Mt Palomar) dnia 30 
czerwca (na dziewięć dni przed przejśc:em komety przez punkt przy
słoneczny jej drogi) widoczne są wyrażnie dwa warkocze: jeden jasny, 
zwrócony "normalnie" w przeciwną stronę od Słońca, drugi zaś słabszy 
znajdował się pod kątem 105° w stosunku do pierwszego. Taldego wyglądu 
komety nie można już objaśnić ciśnieniem promieniowania słonecznego, 

lecz trzeba szukać innych wyjaśnień. Być może dużą rolę odgrywają tu 
- siły elektomagnetyczne. 

[PASP nr 392 (1954)]. A. W. 

Teoretyczna granica gęstości białych karłów 

Dwaj astrofizycy radzieccy S. A. K a p ł a n i I. A. K l i m i s z j a n, 
zajmujący się zagadnieniami budowy gwiazd, otrzymali ciekawe wyniki 
dotyczące teoretycznych możliwości największych gęstości materii 
w gwiazdach. Wartość graniczną otrzymano na podstawie rozwiązania 
równań równowagi hydrostatycznej, tzw. zwyrodniałego gazu elektronowe
go w polu grawitacyjnym. Graniczna gęstość wynosi 2,1 X 1010 gramów/cm3• 

Prążki w widmie gwiazdy o tak wielkiej gęstości będą wskutek silnego 
pola grawitacyjnego znacznie przesunięte w stronę czer*-ieni. Przesu
nięcie prążków można wyrażać w km/sek. opierając s1ię na związku 
Dopplera. Dla gęstości granicznej promień gwiazdy i przesunięcie prąż
ków w jej widmie wynoszą odpowiednio 1200 km oraz 512 km sek. 

Dane doświadczalnie dla gwiazdy-karła, tzw. gwiazdy V~ Maarrena 
nr 2, wynoszą odpowiednio 6000 km i 238 kmfsek, niewiele więc się 

różnią od wartości granicznych. 
["Cirkular Astr. Lwowskogo Uniw." nr 27 (1953)]. A. W. 

Gwiazdy o zmiennym polu magnetycznym 

Znany badacz pól magnetycznych gwiazd H. B a b c o c k odkrył nie
dawno gwiazdę o zmiennym polu magnetycznym. Jes1 to gwiarzda ozna
czana HD 188 041. Pole magnetyczne tej gwiazdy było badane na pod
stawie zjawiska Zeemana w jej widmie. Do badań używano 2,5 m i 5 m 
teleskopów. Natężenie pola magnetycznego tej gwiazdy zmienia się 
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z okresem 226 dni w dość szerokich granicach od 600 do 4800 gaussów. 
Podobnie jak dla "zwykłych'' gwiazd zmiennych ustalono "efemerydę" : 

minimum magnetyczne = J. D. 2 434 323 + 226 E. Zmiany pola magnetycz
nego tłumaczy się w ten sposób, że oś magnetyczna jest nachylona do osi 
obrotu gwiazdy. Oprócz gwiazd o zmiennym promieniowaniu w dziedzi
nie widzialnej, dotąd po prostu zwanych gwiazdami zmiennymi, mamy 
więc i magnetycznie zmienne gwiazdy. 

[Astroph. J. 120, nr l, str. 66 (1954)]. A. W. 

Gwiazdy nowe a radioastronomia 

G. L ar s o n- L e a n d er wysunął nową hipotezę powstawania pro
mieniowania radiowego ciał niebieskich. Według niego silne promienio
wanie radiowe może powstawać podczas procesu hamowania przez. 
ośrodek międzygwiazdowy rozszerzającej się dyfuzyjnej otoczki gwiazdy 
nowej. Natężenie radiopromieniowania zależy od prędkości rozszerzania 
się otoczki, jej grubości i gQstości. Z wzoru podanego przez autora wy
nika, że jeśli tylko jedna setna energii kinetycznej będzie zamieniona na 
promien iowanie radiowe, to będzie ono tego rzędu, co obserwowane 
promieniowanie mgławicy "Krab". Promieniowanie radiowe byłoby wy
twarzane przez gwiazdy nowe w ciągu okresu bardzo krótkiego, rzędu 
kilkunastu dni. 

[.,Observatory", 74, nr 882 (1954)]. A . W. 

Powstawanic technetu w gwiazdach 

Kilka lat temu w widmach rzadko spotykanych gwiazd typu S odkryto 
prążki technetu (patrz "Urania" 1953, str. 197). Sensacyjne to odkry
cie sprawiło astrofizykom wiele kłopotu, nieznane były bowiem 
reakcje jądrowe, w wyniku których technet mógłby powstawać. (Tech
net jest pierwiastkiem promieniotwórczym o okresie połowicznego za
niku około 100 tysięcy lat, co stanowi drobny ułamek wielu gwiazd; 
technet musi więc ciągle powstawać we wnętrzach gwiazd.) M. N a h
m i a s wysuwa przypuszczenie, że technet powstaje wskutek oddziały
wania rutenu z neutrinami o energii > 1,8 MeV, które są wytwarzane 
w reakcjach jądrowych w gwiazdach. Proces wytwarzania technetu 
przebiegałby według schematu: 

v - neutrino) 
~+, ~ - elektron+ i - ) 

Autor podkreśla również, że reakcje z neutrinami mogą prowadzić 
również do powstawania innych pierwiastków. Np. wodór może powsta
wać według wzoru: 

n +v * = H+~-, 

gdzie v * oznacza tzw. antineutrino, które jest wytwarzane w gwiazdach 
w cyklu węglowym. 

[C. r. Acad. Sci. 239, nr 23, str. 1595 (1954)]. A . w. 
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Niezwykły zegar 

Austriacki zegannistrz L. N a v rat i l skonstruował niezwykle skom
plikowany zegar. Posiada on łącznie 12 tarcz i 35 wskazówek. Na rega
rze można odczytać: czas średni, czas uniwersalny, czas gwiazdowy, mo
menty wschodu i zachodu Słońca, fazy Księżyca, pory roku, nazwy 
miesięcy, dni miesięcy, dni tygodnia, na~wy gwiazdmbiorów zodiakal
nych, górujących w danym momencie itd. 

Specjalna tarcza wskazuje widoczną część nieba pólnocnego i połud
niowego oraz położenia planet wśród gwiazd. Wszystkie części zeg.ara są 
wykonane bardzo precyzyjnie, tarcie mechanizmów jest minimalne. Sprę
żyna poruszająca zegCiir jest nakręcana za pomocą silniczka włączone
go do sieci oświetlającej tarcze zegara. Podobnie skomplikowany zegar 
był wykonany jeszcze w 1897 r. w Portugalii. Zegar ten wskazywał mię
dzy innymi wygląd nieba dla Paryża, Lizbony i Rio de Janeiro oraz 
równanie czasu, oprócz tego oczywiście wszystkie wielkości wskazy
wane przez zegar Navratila. 

A. W. 

Sekstans radiowy 

Dotychczas używane sekstansy wymagają dla dokonywania pomia
rów położenia okrętu czy samolotu - bezchmurnej słonecznej pogody. 
Ostatnio skonstruowano nowy typ tego narzędzia, które daje się sto
sować także przy niebie pokrytym obłokami. Jest to "sekstans radiowy", 
instalowany na pokładach okrętów. Posiada niewielką antenę odbiorczą, 
nastrojoną na falę 1,9 cm, dla której atmosfera ziemska jest wyjątko
wo 

1
dobrze przepuszczalna. Tak krótkie fale radiowe są wysyłane, jak 

wiadomo, przez fotosferę Słońca, a więc uzyskany przy ich pomocy "ra
diowy" obraz tarczy Słońca odpowiada wizualnemu, dla którego obli
czane są efemerydy w almanachach nautycznych. Frzy pomiarach w po
bliżu horyzontu pewną trudność w redukcji obserwacji stanowi "refrak
cja radiowa'', która nie jest jeszcze dostatecznie dobrze zbadana Jest 
prawdopodobnie inna, niż refrakcja wizualna, używana w rocznikach 
astronomicznych. 

J. G. 

Związek gwiazd z mgławicami pyłowymi 

W. F i e s j e n k o w zauważył ostatnio, że kilka gwiazd oświetlającyca 

jasne mgławice pyłowe znajduje się w pewnego rodzaju wydrążeniach 
tych mgławic. Jeśli dalsze badania wykażą, że jest to zjawisko po
wszechne, rzuci to nowe światło na sprawy powstawania gwiazd i mgła
wic oraz na ich wzajemny związek. 

{Wg Astronomiczeskij Zurnał XXXII, 97. (1955)) K. R. 
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OBSERWACJE 

Gwiazdy zmienne 

W poprzednim odcinku naszego działu omówione były podstawowe 
eechy krzywych zm':Jarl blasku gwiazd zaćmieniowych, a więc minima 
iłówne, wtórne i tzw. "płaskie dna". Omówione przyp13dki odnosiły się 
przy tym do układów, w których gwiazdy obiegają wspólny środek masy 
po orbitach kołowych. Jeżcli - co się często zdarza - gwiazdy poru
lizają się po orbitach eliptycznych, to krzywa blas:ku tak,jego układu 
b<:dzie wyglądiać inaczej: minimum wtórne położone będzie asymetrycz
nie w stosunku do minimów głównych. Eliptyczność orbity powoduje 
również często mniej lub więcej widoczną asymetrię zmian blasku pod
czas minimum: jedna z gałęzi krzywej blasku jest bardziej stroma niż 
&ruga. 

Ważnym efektem wpływającym na formę krzywej blasku układu 
aaćmieniowego jest tzw. efekt refleksu. U niektórych gwtazd obserwu-

Rys. l. Scheimat układu podwójnego gwiazd o eliptycznej orbicie 

jemy mianowicie, że po głównym mini'mum jasność zamiast pozostawać
~tałą zwiększa się aż do minimum wtórnego, a następnie maleje, ialc że 
tuż przed i tuż po minimum wtórnym występuje maksimum jasności. 
T,alki przebieg zmi1an blasku możemy wytłumaczyć tym, że ciemniejszy 
składnik tJ.kładu zaćmieniowego, zależnie od swego poł ożenia .na orbicie, 
w różny sposób odbija światło gwiazdy jaśniejszej . Przypadek ten jest 
poglądowo przedstawiony na rysunku 2. 

Ważnym wreszcie efektem, posi!Jadającym duże znaczenie dlt31 wnio
skowama o wyglądzie powierzchni gwiazd jest tzw. efekt pociemnienia 
brzegowego. Gdyby mianowicie cała tareza posiadała tę s:m1ą jasność, 
to podczas jej zalcrywania przez drugą gwiazdę, z chwilą rozpoczęcia się 
zaćmienia całkowitego, na krzywej blasku wystąpiłoby charakterystyczne 
"płaskie dno" (patrz poprzedni odcinek). Wiemy jedna!r, że tarcze gwiazd 
mają na brzegach mniejszą jasność, najjaśniejs;ze są zaś ich środki. 
(Dzieje się talc wskutek te.go, że promieniowanie dochodzące do obserwa
tora z brzegów tarczy pochodzi z płytszych, a więc chłodniejszych warstw 
mate:.J gwiazdy). Dzięki temu efektowi przyciemnienia brzegowego pła
skie dno na krzywej zmian blasku zn<illmie, a jasność układu będzie się 
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w cZJasie zacmienia całkowitego ciągle zmieniać, osiągając minimum 
w środku zaćmienia, gdy zakryte są środkowe, naJJasme)sze częsc1 
gwiazdy. Ten przypadek mamy przedstawiony I1JaJ rysunku 3. 

Wszystko to, co dotąd powiedzieliśmy o gwiazdach zaćmieniowych 
i ich zmianach blasku, odnosi s~ do obszernej grupy gwita!Zd, zwanych 

Rys. 2. Schemat efektu refleksu 

gwiazdami typu Algola lub krótko algolidami (od najdawniej znanego 
przedstawiciela tej grupy). Do tej grupy należy około trzech czwartych 
gwind ZJ3.ćmieniow:vch. W układach tych gwiazdy znajdują s:ę dośe 
daleko od siebie i ich wzajemne przyciąganie nie wywołuje dostrzega!-

Rys. 3. Schemat efektu przyciemnienia brzegowego 

nych de formacji kształtów gwiazd. Bywają jednak i inne układy gwiazd, 
w których składniki są położone bardzo blisko siebie. O nich napiszemy 
innym razem. 

PodJa,jemy poniżej przewidywane momenty minimów gwiazd zaćmie
niowych na marzec 1956 r. 

Przybliżone momenty, czas środkowo-europejski : 
RZ Cas (D = 4h 8) III 3dl7h45m, 4d22h30m, 10d22hQOm, 16d21h15m, 

22d2Qh45m, 24dlh15m. 28d2Ch15m, 30dQh45m. 
R CMa (D = 4h) 4dl8h15, 5d21h3Um, 12d17hQOm, 13d2Qh30m, 21d19h15m 

22d22h30m, 28d18hQQm, 29d2Qh3Qm. 
WW Aur (D = 6h.4) 9d19hQQm, 19d2lh3Qm, 29d23hOO. 

t3 Per (D =- 9h.8) 2dl7h30m, 5dl4h30m, 17dlh30m, 19d2lh30m, 22dl9hl5m, 
24d16hQQm. 

Andrzej Wróblewski 
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Meteory 

Meteory słabsze od dostrzegalnych gołym okiem nazywamy telesko
powymi. Obserwujemy je za pomocą narzędzi o dużym polu widzenia 
i dużej jasności. Do nanoszenia meteorów teleskopowych powinna być 
używana mapa zawierająca gwiazdy do wielkości granicznej dla danego 
narzędzia. Przy obserwacjach należy notoWI~IĆ wsrzystkie dane wyszcze
_gólnione w dziale "Meteory" w lipcowym numerze "Uranii" z roku ubie
głego. 

Do obserwacji meteorów teleskopowych najlepiej nadają s:ę lunetki 
o jak największym polu widzenia i jasności. Stosowanic dużych powięk
szeń nie jest celowe, chockl.żby dlatego, że zmniejsza pole widzenia 
i jasność instrumentu. Zwykle stosuje się powiększenia zawarte w gra
nicach od 6 do 12 razy. 

Pole widzenia lunety P wyznaczamy; mierząc czas przejścia jakiejś 
_gwiazdy ruchem dziennym na równiku przez średnicę pola widzenia. 
Jeżeli czas ten wynosi t mmut, to średnica pola widzenia równa się 
(15 t) minut łuku . 

Przy obserwacjach czysto statystycznych, bez nanoszenia torów me
teorów na mapy, trzeba notować dlugość drogi meteoru i (najłatwiej 
w postaci ułamka średnicy pola widzenia), kąt pozycyjny, tj. kąt mię
dzy kierunkiem przelotu meteoru i prostą N-S przechodzącą przez pole 
widzenia lunety, liczony w stopniach od północy przez zachód, potudnie, 
wschód. Długość drogi meteoru (przyjmowana za stałą dla meteorów 
roju, jeżeli pole widzenita jest małe w porównaniu z odległością od ra
diantu), jest potrzebna do wyliczenia tzw. efektywnego pola widzenia 
lunety Per, o czym będzie mowa innym razem 

Położenie meteoru w polu widzenia notować można w następujący 
sposób : Meteor, który pojawił się i znikł w polu widzenia, ozn3czamy++ . 
.Jeżeli meteor pojawił się w polu widzenia, a znikł poza nim, to piszemy 
+-. jeżeli znikł w polu widzenia a pojawił się poza nim: -+, wreszcie 
jeżcli pojawił się i znikł poza polem widzenia i przelatując przeciął 
je: -- -. 

W marcu prosimy obserwować meteory promieniujące z następują
cych radiantów: 

Nazwa rozkroju l Współrzędne r~dian~~ Okres aktywności 
rek t. de kl. 

h m o 
12 Com 12 16 + 26 19-27 marzec 
ro Bo o 14 28 + 31 23-29 marzec 
38 Com 12 52 + 31 30 marzec- 2 kwiecień 
(1017 11) 19 52 10 31 marzec 
Wirginidy 17 50 + l zaczynają promieniować 

w mc.rcu 

Położenia radiantów rojów 12 Com i ro Boa podane są na podstawie 
obserwacji autora w 1953 roku (.,Urania" 24, 215, 1953). Czwarty radiant 
wyliczony jest teoretycznie z elementów orbity komety 1917 II. 

Andrzej Pachotczyk 
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DUSAN KALAB-PAWEŁ SOMMER 
(Uumaczył F. Stradal - Oświęcim) 

Areometeorologiczne obserwacje 
i studium fotograficzne Marsa 

podczas opozycji 1954 w Ludowy m Obserwatorium - Prościejów ć.S.R-

Na podstawie naszych wizualnych obserwacji Marsa z zastosowaniem 
barwnych filtrów wyprowadziliśmy pewne wnioski dotyczące pojawienia 
się obłoków w atmosferze tej planety, około opozycji od maja do sierp
nia 1954 r. 

Na t1a1rczy planety za pomocą różnych barwnych f•ill.trów śledziliśmy 
utwory o charrakterze obloktlw rozmaitego rodzaju, wielkości, czasu 
trwania i zmiJennej widzialności. 

Utwory te podzieliliśmy na następujące grupy: 
Typ l. Małe okrągłe obłoki znajdujące się na brzegu tarczy planety. 

2. Małe okrągłe obłoki, które sięgają poza brzeg planety względ
nie terminator. 

3. Pasy obłoków (chmur). 
4. Obłoki różnej wielkości i kształtu, znajdujące się w pobliżu 

środka dysku planety. 
5. Wielkie zachmurzenia rozległych okolic planety. 

W okresie maj-Siierpień 1954 r. narysowaliśmy w sumie 206 obłoków 
wszystkich typów. Tablica liczbowa podaje diane o ilości obłoków obser
wowanych w tym okresie przez naszych obserwatorów przy zastosowa
niu barwnych filtrów. 

Dla każdego filtru przeprowadzono w odstępach 30-dniowych staty
stykę asymetrH w liczbach obserwowanych obłoków na wschodnim i za
chodnim brzegu tarczy Marsa oraz między pólnocną i południową jego 
półkulą . Z naszych obserwacji wynika, że atmosfera Marsa w 1954 r. 
była na ogół znacznie przejrzystsza, szczególnie w centralnych częściach 
tarczy, z wyjątkiem odosobnionych przypadków całkowitego zmętnienia 
atmosfery planety, które to w pewnych momentach nie pozwoliły obser
wować nawet najciemniejszych szczegółów powierzchni (zobacz tabl. 
typ 5). 

Stosunkowo duż.a ilość obłoków pojawiała się na brzegach tarczy 
planety, przy czym wschodni brzeg był bogatszy w obłok~ typu l i 2 
aniżeli brzeg zachodni. Równocześnie dało się stwie~rdzić, że północna 
półkula Marsa była znacznie bardziej pokryta chmurami, zwłaszcza 
typu 4 i 5, Ialiliżeli półkula południowa. 

Na podstawie bardzo precyzyjnych obserwacji S o m m er a doko
naliśmy ,próbnych wyznaczeń szybkości ruchu obłoków typu 4, z kt.órych 
wynika, że maksymalna szybkość (w .areograficznej szerokości +30° do 
+ 50o) wynosiła około lO do 14 stopni areograficznej długości Marsa na 
godzinę Oczywiście obserwacje te są bardzo trudne i z tych to powo
dów obciążone dość zncznymi błędami obserwacyjnymi. Mimo to otrzy
many w ten sposób szereg wartOOCli dla szybkości nt~chu obłoków na 
Marsie jest bardzo interesujący i nie bez znaczenia. 

Program pnaiC fotograficznych w naszym obserwatorium, przystoso
wany do stosunkowo korzystnego przybliżenia Marsa w 1954 r. do Ziemi, 
umożliwił nam zebranie obfitego materiału, wśród którego niektóre wy
niki są zupclnie dobre. 

Planeta była fotografowana w miarę możności codziennie Zla pomocą 
p~lllletarnych fotokamer i ~3{) mm reflektora. Do wykonania tych prac 
użyto panchromatycznych 1 ortochromart;ycznych płyt oraz filmu o czu-
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łości 17-21/10 DIN jak również barwnego negatywnego filmu Agia
Color T 13/10 DIN. 

Najlepiej jednak spisały się ortochromatyczne emulsje 17 /lO DIN 
z zast030waniem żółtego i zielonego filtru. Optymalne ekspozycje zdjęć 
trwały l do 5 sekund. Bardzo piękne zdjęcia otrzymJiliśmy na barwnym 
filmie przy ekspozycjach 5 do 10 sekund bez filtrów. 

Fotograficznie udało się nam uchwycić cały szreg ciemnych szcze
.gółów na powierzchni Marsa, jak: Syrtis Major, Acidalium Mare, Ery
thraeum Mall'e, Aurorae Sinus, Mare Cimmerium i Tyrrhenum, Trivium 
Charontis oraz jasną poludniową czapkę polarną, a później i fazy pla
nety. Zdjęcia te doSkonale uzupełniają nasze rysunki otrzymane pr7...ez 
-<>bserwacje wizualne. 

Fotogllal!icznile też uchwyciliśmy już wyżej wspomniane zamglenia 
całej planety (zobacz tablica typ. 5). 

Na zdjęciach planety wykonanych naszym urządzeniem dla fotogra
fowania spolaryzowanego św~art.ła odbitego stwierdziliśmy w przeciwień
stwie do normalnych zdjęć lepszą widoczność Cimmerium Mare oraz 
-ciemne okolice Phlegra. Zdjęcia w świetle spolaryzowanym wymagały 
20 do 25 sekund ekspozycji na filmie o czulości 17/10 DIN. 

Głównym reflektorem wykonaliśmy też cały szereg zdjęć widma 
Marsa i Antaresa oraz Marsa i Wenus, eksponowanych na jednej kliszy 
w celu porównania. Widma uzyskano za pomocą s.il.>1tki dyfrakcyjnej 
umieszczonej przed tubusem teleskopu (reflektora) dla wyznaczenia 
efektywnej długości fali w widmie planety. . 

Podczas różnych prób wykonywaliśmy też zdjęcia widma Marsn, uży
-wając do tego celu naszego pryzmatycznego spektrografu w połącz.cni u 
z 330 mm reflektorem. 

Czas naświetlan:ta na filmie ortochromatycznym 17/ 10 DIN wynosił 
oko:o 7 do 30 minut. 

Typ f~~~ -~ 
- l 11,51 

2 3,0 

3,0 

4 0,2 

czerw. 

l,2 

1,0 

0,0 

0,2 

Filtr- barwa 

l_ fiolet l nieb-:skfółty l zielony 

l 2~ -;; -~-2,1 - - ;,; 

l 2,0 1,0 1,0 2,0 

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

0,1 0,1 0,1 0,1. 

5 Obserwowano głównie w dniach: 
30 maja, 21 czerwca, 11 i 13 sierpnia 1954 r. 

U wagi 

Przeclętnie n a 
każdy rysunek 

Całkowita ilość 
narysowanych 
obłoków 

l 
Przeclętnie na 
każdy rysunek 

W okresie opozycji wykonJJiliśmy w sumie 400 zdjęć Marsa za pomocą 
l>arwnych filtrów, nie licząc zdjęć spektralnych. Cały szereg udanych 
'negatywów stanie się cennym materiałem dla późniejszych prac porów
nawczych przy studiach fotometrycznych i kolorymetrycznych, które 
obserwator:.um projektuje w następnych labach. zwłaszcza w połączeniu 
z pracami elektrofotometrycznymi, do czego posłuży nasz nowy instru
llnent, który został zaprojektowany i wykonany przez obserwatorium. 
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PYTANIA ODPOWIEDZI 

Gdzie i jak można odbyć studia astronautyczne 

(Odpowiedź na pytanie Jana Kowalskiego z Nałęczowa) 
Astronautyka jest stosunkowo tak młodą nauką, że na żadnym uni

wersytecie świata nie jest przewidziana w programie. Młody człowiek .. 
który pragnie poznać astronautykę, bez wątpienia powinien zacząć studia 
astronomiczne na uniwersytecie na wydziale matematyczno-fizycznym
to jest podst.~rwa. Prócz studiów uniwersyteckich trz::'!b'l jc::;zcze samemu 
(jako samoukowi) dużo przeczytać i przestudiować. Studia astronomiczne 
można odbywać na uniwersytetach w Warszawic oraz w_ \Vroc awiu, 
jak również w Toruniu i Kr.a;kowie. Warszawa jako najwiQ1cszc centrum 
naukowe jest może najbardziej godna pole<:{?n•:a. Astronautyk:.ł jest bar
dzo obnerną dziedziną wiedzy, opierającą się na astronomii, fizyce, 
chemii i biologii. obejmuje również poważny zakres umiejqtności inży
nierskich (konstrukcje maszyn i silników odrzutowych jak również 
rakiet). 

Istnieje możliwość wyj13.rzdu na studla do ZSRR (lecz nic astronau
tyczne, bo takich w ogóle nie ma). Corocznie Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego otrzymuje pewną niewielką ilość stypendiów na wyjazd do
ZSRR dla początkujących studentów, jednak na pocqtkowc studia 
astronomiczne za granicę studentów wysyła s:ę tylko w drodze wyjątku. 
Osobiścio uważam, że studia uniwer::;yt.;)ck.ie n3Jl.eży st::mowczo rozpo
czynać w kraju, a dopiero później, po ich ukończeniu i uzyskaniu 
stopma magi~tra, należy s>:ę starać o wyjazd na zagrrlll1iczną aspiranturę. 
O bliższe informacje, dotycząc~ załatwienia wymaganych przy tym for
malności, ZJ3tintere:;;owane osoby winny się zwracać bczpo~rcdnio do Mi
nisterstwa Szkolnictwa Wyższego, do odnośnego zarządu szkół. Przy 
studiach un·:wersyteck.ich niczbędna jest znajomość języków obcych na 
tyle, aby rozumieć drukowane rozprawy z danej dziedziny (języki: co. 
najmniej rosyjski i angielski). 

Kazimie1·z Zarankiewicz 
Prezes Folskiego Towarzystwa Astronautycznego 

Czy prędkość fali radiowej może być większa. od prędkości światła 
' (Odpowiedź na pytanie ob. Danowskiego z Warszawy) 

Fala radiowa ze Słońca, przechodząc przez atmosferę słoneczną, po
rusza si<: w ośrodku silnie zjonizowanym, w którym atomy odarte są. 
w wysokim stopniu ze swych elektronów. Na skutek tej jonizacji atmo
sfera Słońca zawiera dużo dodatnio naładowanych jonów i swobodnych, 
niczwiązanych z atomami ujemnych clektrO"lÓW. Prz~chodzcnie fali elek
tromagnetycznej z próżni do jakiegoś ośrodka scharakteryzować możemy 
przez podanie tzw. współczynnika załamania , określonego stosunkiem ką
lów padania i załamania lub stosunkiem prędkości fali w próżni i w da
nym ośrodku: 

n -= 
sin u. 

sinf3 
c 

V 

gdzie u · i f3 - kąty padania i załamania, c - prędkości fali w próżni,. 
v - prędkość fali w danym ośrodku. 

Otóż okazuje się, że dla gazu zjonizowanego współczynnik załamania 
fal radiowych jest mniejszy od jedności, i to tym mniejszy, im większa 
b<:dzie g~stość swobodnych elektronów w gazie i im większa jest długość-
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fali. Przy pewnych wartościach tej gęstości elektronów i długości fali 
współczynnik załamania osiągnąć może nawet wartość zero, tzn. fala nie 
może przenikać do takiego ośrodka nawet przy prostopadłym padaniu. 

Wynik taki na pierwszy rzut oka może WYdać się dziwny. Mianowicie 
z przytoczonego wyżej wzoru wynika, że prędkość rozchodzenia s i ę fali 
w ośrodku zjomzowanym jest większa od prędkości fali w próżni, gdy 
tymcz.asem wiemy z teorii względności, iż prędkość rozchodrenia się fali 
elektromagnetycznej (np. światła) w próżni nie może być przekroczona. 
Należy tu jednakże zwrócić uwagę, że w ruchu falowym rozróżnić mu
simy dwa rodzaje prędkości: pr<;dkość fazową i prędkość grupową. Weźmy 
np. pod uwagę falę przedstawioną na rys. l. Krzywa przedstawtająca tę 

Rys . l. _v __ 
falę - tzw. sinusoida - przemieszcza się w pewnym kierunku z prędko
ścią v; jest to właśnie prędkość fazowa Ale fala nie musi mieć tak 
prostej postaci. Jeżeli np. uderzymy raz jeden w napiętą linę, to po linie 
rozejdzie się zaburzenie. czyli fala o kształcie pokazanym na rys. 2. Pręd
kość v, z którą rozchodzi się po linie to całe zaburzenie, nazywamy wła
śnie prędkością grupową fali. Istnieje jednak twierdzenie matematyczne, 
według którego dowolne takie zaburzenie przedstawić możemy jako sumę 
fal prostych sinusoidalnych, jak na rys. l, o różnych długościach fali 
(p. artykuł O. Czyż e w ski e g o, Urania, tom XXVI, str. ó5, 1955). Te 
fale składowe rozrhodzić się będą z prędkościami fazowymi na ogół róż
nymi od prędkości grupowej. z którą przemieszcza się całe z.c"lburzenie, 
a zatem również energia. Według teorii wz~::ędności tylko prędkość gru
pewa nic może pnekroczyć granicznej wartości prędkości światła w pró
żni, natomiast prędkości fazowe, występujące właśnie w naszym wzorze 
na współczynnik załamania , mogą być od tej wartości większe. 

Ponieważ gęstość elektronów w atmosferze słonecznej zmienia się 
w sposób ciągły, współczynnik załamania fal radiowych będzie się zmie
niał również c:ągle i promienie doznają zakrzywienia jak przy refrakcji 
w atmosferze ziemskiej. z tym tylko, że kierunek tego zakrzywienia bę
dzie przeciwny ze względu na W'>półczynnik załamania mniejszy od jedno
ści. W wymku otrzymujemy obraz jak na rys. 2 wymienionego wyżej 
artykułu. 

Rys. 2. ----~~~--~w~==---------
Inne pytanie dotyczyło tzw. temperatury zastępczej anteny odbiera

jącej kosmiczne promieniowanie radiowe. Pojęcie to zostało WYjaśnione 
już w artykule J. de M e z er a (Urania, tom XXVI, str. 107, 1955). Miano
wicie napięcia odbierane przez antenę, a pochodzące od źródeł kosmicz
nych promieniowania radiowego, mają charakter szumów, zupełnie analo
gicznych do szumów, jakie skutkiem termicznych ruchów elektronów 
otrzymać możemy z oporu o określonej temperaturze załączonego na wej
ście odbiornika. Dlatego też natężenie odbieranego promieniowania wy
rażamy często przez tzw. temperaturę równoważną, rozumiejąc przez to 
temperaturę, jaką musiałby mieć opór załączony na wejście odbiornika. 
aby dawać napięcie szumów równe n:1pięciu odbieranemu. Należy zau
ważyć, że znając własności anteny, rozmiary i odległość źródła promie
niowania, możemy z tej temperatury zastępczej obliczyć rzeczywistą tem-
peraturę źródła wysyłającego fale. Adam Strzałkawski 
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Pająk a teleskop 

W wielu instrumentach optycznych konieczne jest umieszczenie 
w polu Widrenia siatki nitek. Siatkę taką sporządza się bądź na 
płytce szklanej (na drodze chemicznej - przez trawienie kwasem 
albo fotochemicznej - fotograficznej) , bądź też rozpina się siatkę 
nitek z cieniutkich drucików, albo nitek pajęczych (które są o wiel'! 
cieńsze od najcieńszych drucików) . W związku z tym pewne zakłady 
{)ptyczne w Anglii dokonały badań, jaki gatunek pająków dostarcza 
najlepszej nici do celów optycznych i założyły hodowlę tych pająków . 

KALENDARZ AS:TRONOJ.UICZNY 

opracował M. Bielicki 

Marzec 1956 r. 

A. M . 

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Obserwacje" 
w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych - w artykule "Gwiazdl/ 

zmienne''. 
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo

europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty 
l sekundy czasu oznaczonego symbolami h . m, s. Przez a. i l) rozumiemy rekta
scensję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje, dotyczące poszukiwań 
przez lornetkę lub lunetę planet i planet.ek niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w ukladzie księ

życów galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na tle tarczy 
Jowisza oraz cieni księżyców po taJ czy Jowisza jest podany w kalendarzu 
lutowym br. 

W marcu obserwować można cały prr-zebieg zjawiska przejścia po 
tarczy w ciągu jednej nocy między dniami: 4-5. 6-7, 13-14, 20-21, 
22-23, 29-30- księżyca l. (Jo); 4-5 . 11-·12, 29-30- księżyca 2. (Euro
pa); 9-10- księżyca 3. (Ganimedes). Chwile dokładne początków i końców 
tych zjawisk są podane dalej w tablicy zjawisk w układzie księżyców 
galileuszowych Jowisza. Najciekawsze noce będą między dniami 4-=-5, 
29-30, gdyż wtedy zachodzą zjawiska przejścia księżyców l i 2 w ciągu 
jednej nocy. 
ld4h Od księżym w kierunku Polaris w odległości około 10 tarcz Księ

życa znajduje się na niebie niewidoczna gołym okiem planeta Neptun. 
:2d-12d Dobre warunki dla dostrzeżenia w!Jec:rorami, po ściemnieniu się 

zupełnym, smugi światła zodiakalnego. Obserwować na za•chodzie 
blisko horyzontu. 

3d16h Księżyc w swym ruchn na tle gwiazd mija planetę Saturna, prze
chodząc w odległości 3° na południe od planety. 

6d6h W dalszym swym ruchu na niebie Księżyc przesuWlal s>lę koło Marsa 
W odległości 4 SIWOich tarcz na południe od niego. 

61L-10d Nad ranem można obserwować w stronie wschodniej nieba 
sierp Księżyca oraz pozostałą część tarczy, rozjaśnioną światłem 
popielatym. 
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lO<L-lld Przez lunetę .astronom1czną można zaobserwować w ciągu 
nocy ciekawe zjawiska ruchu Księżyca 4 (Kallisto) Jowisza. Obser
wując Jowisza zaraz po zapadnięc.iu zmroku, zauważymy brak jed
nego księżyca - właśnie księżyCI3, 4, który dopiero póżno wieczorem 
wysunie się spoza tarczy planety z jej plfawej strony (w lunecie 
odwracającej!). Będzie on wtedy widoczny, ale tylko około 40 mi
nut, gdyż zniknie nagle zanurzając Slię w stożku cienia planety, aby 
dopiero prawie po 5 godzinuch znów nagle wynurzyć się z tego. 
stożka cienia. Dokładne chwile zjawisk są podane dalej w tablicy. 

lldlh Półtora dnia przed nowiem Księżyca mija w odległości 7o Mer
kurego, który jest niewidoczny w blasku wschodzącego Sło.ńoo. 

12d4h-J2dJ2h Saturn nieruchomy w długości ekliptycznej A w chwili 
pierwszej, w rektascensji zaś a w chwili drugiej. (W kalend3rzn 
lutoWYm br. omówiono ogólnie zagadnienie nieruchomości planety 
we współrzędnych a i A z okazji nieruchomości Neptuna w dniu 
l lutego br.). 

14<L-J8d Dobrz,e widać światło popielate Księżyca dogodnie położonego 

w~ec:zorami na Zl3.tchodnim niebie. 
14<L-J5d Gdy w szystkie 4 księżyce .Jowisza są obserwowane prawie 

w największym odchyleniu od Jowisza, z jednej strony, wtedy ko
lejność ustawienia się wzajemnego księżyców jest zgodna z koLej
nością odległości tych księżyców od planety. Taki przypadek za
chodZI! właśnie około północy między 14 i 15 dniem ffil l lrca b:r. 

16d5h Księżyc zakryje sobą planetę' Wenus. Zjawisko będzie mogło. 
być obserwowane w części północnej Azjj., u nas natomiast nie bę
dzie widoczne, gdyż Wenus i Ksdężyc w czasie zjawiska będą ukDtte 
pod horywntem. 

20dJ6h2Qm Słońce wkracza w znak Barana, znajduje się dokładnie na 
prze~~ięciu się równika niebieskieg') i ekliptyki, prz<:suwając S·ię z po

. ludniowej strony równika na jego północną stronę. Następuje wtedy 
początek wiosny astronomicznej na półkuli północnej Zi·emi, jesień 
zaś na półkuli południowej. Ponieważ wtedy długość dnia i nocy 
jest jedniallwwa, punkt, w którym znajduje się Słońoe, nazywamy 
punktem równonocy wiosennej. 

21d2Jh Księżyc w złączeniu z Uranem na południe od niego o 4°.5. 
23dJ6h Księżyc mija Jowisza w odległości 50 i wieczorem tego dnia 

jest niedaleko niego poniżej z lewej strOIIly. 
23dJ7h Merkury posiada największe wychylenie 7°, mierzOIIle ze Słońca

w kierunku poludmowym od płaszczyzny ekliptyki. (Płaszczyzny 
dróg planet są odchylone niewiele od płaszczyzny drogi Ziemi 
wokoło Słońca, a więc od pbatSzczyzny ekliptyki, która jesrt obserwo
wana z Ziemi drogą Słońca w ciągu roku na sklepieniu niebt::eskim
Wobec tego WYChylenie planety w jej ruchu wokoło Słońca od pła
szczyzny ekliptyki jest zmienne i może być obliczone dla obserwa
tora, który by się znajdował na przykład na Słońcu). 

24d-25d Przejście Plutona przed galaktyką NGC 3162. Opis zjawiska 
podajemy w osobnym artykule wewnątrz numeru. 

27d5h Plmneta Wenus znajduje się na swej orbicie ekliptycznej w punk
cie najbliższym Słońca, czyli w punkcie przysłonecznym (perihelium). 

26<'~-27d Wieczorami w te dnie wS2ystkie 4 księżyce są widziane przez 
lunetę blliiSkO tarczy Jowisza i podlegają zakryciom, zaćmieniom 
i przejściom, według chwil podanych dalej w tablicy. 

28dJ2h Po raz drugi w tym miesiącu Księżyc mija Neptuna w odległo
ścL 5o na południe od niego. 

:łOd24h Księżyc mija Saturna po raz drugi w miesiącu, przesuwając si~ 
na południe od niego w odległości 3°. 
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Zjawiska. w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 
Marzec 1956 r 

! środ.· l czas 

Q europ . 
zj ou lsko l~ czas l l l czas l l l czos l środ.· 1:j nwlsko ; środ . - tjewłsko ; środ.- zjawisko 

europ. Q europ. Q europ. 

l h m 
h m ' l b m i 

h mi :i o 15 21 J ·13 9 o 15 l 421 J3 l5 i l9 20 
18 16 4 kpc l 9 59 3ppk 19 59 
llllO 3 p p c 22 9 

l 
3 p p c ló o 15 

20 13 3 kp k 23 32 3 kpk 23 2l 
21 45 3 kpc 101 o 15 142:.1 Jl l 7 o 15 

3 o 15 4·32 Jl 143 :~ k p c 2 8 
2 Só 2 pk 5 12 2 p k 2 5 t 

1, o 15 431 J2 12l56 4kk 
lfl l 

o 13 
5 7 l p k 22 35.7 1 4 pc 19 o 15 

2l lO 2ppk ll o 15 31 J2 o 38 
22 2 2 ppc 3 20.5 4 kc l 47 

5 o 3 2 kpk 23 28 2ppk 

201 

3 16 
o 15 432 Jl 12 o 15 l 3J l t 4 40 
o 56 2 kpc o 3<J 2 ppc o 15 
2 26 l ppk 2 2l 

l 
2 kpk 3 5 

2 51 l ppc :~ 3:1 2 kpc 19 37.1 
4 42 l kpk 411 l ppk 20 38 
5 8 l kpc 4 45 l pp c 21 o 15 

• 2334 l pk 13 o 15 23l J t o 23 
6 o 15 423 J l 19 l pk o 59.9 

2 19.3 l kc 411.2 l kc l 8 
19 51.3 2 kc 18 20 2 pk 2 40 
20 52 l ppk 22 25./i 2 kc 3 25 
21 20 l ppc 22 37 l ppk 21 32 
23 9 l kpk 23 14 l ppc 22 o 15 
23 37 l kpc 14 o 15 J 231 o 37.8 

7 o 15 41 J23 o 51 l kpk 17 51 
18 o l pk l 31 l kpc 18 50 
20 48.0 l kc 19 tt6 l pk 19 29 

8 o 15 4J 123 22 4?.R l kc 119 37 
17 35 l kpk 15 o 15 J 1234 21 6 
18 5 l kpc 17 43 l ppc 21 54 

Oznaczenia zjawisk: 

Zaćmienie księżyca 

Zakrycie księżyca przez Jowisza 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza 

l l kpk 23 o 15 421 J3 
1 l kpc 19 6.6 l kc 

21 J31 24 O 15 42 J3I 
3 ppk 2 47 3 ppk 
2 J l ·t 25 o 15 431 J2 
3 ppc 26 o 15 34 J2l 
3 kpk 4 8 2ppk 
31 J24 27 o 15 3214 J 
3J 421 21 20.5 4 kc 
4ppk 22 57 2pk 
2ppk 23 35.7 3 kc 
2 ppc 28 o 15 J 131. 
2 kpk 2 10 l ppk 
2·t3l J 3 3 l ppc 
l pk 3 34.3 2 kc 
:{kc 23 20 l pk 
2 pk 29 o 15 J 234 
4J 13 2 32.8 l kc 
l ppk 19 13 2 ppc 
2 kc 20 14 2 kpk 
l ppc 20 37 l ppk 
l kpk 2 L 3 L l ppc 
l kpc 22 6 2 kpc 
l pk 22 54 l kpk 
4J 23 23 48 l kpc 
l kc 30 o 15 21 J34 
2kpk 2L 1.6 l kc 
l ppk 31 o 15 2Jl3l 2 kpc 18 16 l kpc 
l ppc 

l 
l kpk 
l kpc 

Początek Koniec 

pc kc 
pk kk 
ppk kpk 
ppc kpc 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
J - Jowisz .. 

Każdego dnia o Oh15m podano położenia wmjemne księżyców i Jowiszł'J.. 

obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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lh czasu Szczecin 
<U środk.·europ . ..... 
<U 
~- r. czasu j a; l ~ wsch. j zach. 

m h m o h m i h in 

Im. - 13 22 48 - 7.7 6 50 17 4C 
LI III. _Jo 23 25 - 3.8 6 27 17 58 
2lill. - 7 o l+ 0.1 6 3 18 17 
3lill. - 4 o 38 + 4.1 5 39 18 35 
10IV. - l 114 + 7.9 5 15118 5:> 

lb czasu 
Warszawa 

<U <U ..... środk.-europ. -<U <U 

~ OC l ~ wsch. l z~ ~ 

h m i o h m i b m 
lill. 1349-14.92315, 73(; ll III. 
2 1441 ,-18.2 - 8 5 12 l 3 15 33 - 20.6 o 21 8 40 13 
4 1625-22.0 121 92~ 14 
5 17 16- 22.4 2 13 lO l l 15 
6 18 7- 21.8 2 57 ll 7 16 
7 18 58-20.2 3 32 12 s 17 
8 1947-17.7 4 11314 18 
9 20 35- 14.5 4 26 14 2: 19 

lO 2122-lO.ó 447153: 20 

St.o:Nc~ 

Poznań Wrocław Gdańsk · Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. l zach. wsch. ! zach. wsch. l zach. wsch. j zach. 

l 
h m i 

l 
h mł h mł h m hm h'm h m h m h m h m b m h m h m h m 

6 39 17 31 6 38117 3~ 6 35 17 2 6 24 17 22 6 23 17 15 6 ló 17 14 6 15 17 5 
6 16 17 49 6 16 17 49 6 lO 17 41 6 3 17 38 6 (l 17 33 5 55 17 30 5 52 17 23 
5 53 18 7 5 53 18 l 5 46 18 o 5 41 17 54 5 37 17 51 5 33 17 46 5 28 17 42 
5 30 18 24 s :n 18 2~ 5 21 18 19 5 20 13 10 5 14 18 8 5 12 18 2 5 4 18 o 
5 6 18 42 5 Bl l8 40

1 
4 56 18 38

1 
4 Sil

1 

18 26 4· 51118 25 4 50 18 18 4 40 18 18 

KSI~ZYC 

lb czasu 
Warszawa 

<U środk.·europ. ..... 
ro 

a; l l} wsch. j zach. ~ 

h m i o hm hm 

22 9,- 6.2 5 6116 42 21 III. 
22 56- 1.4 5 25 ,17 54 22 
23 43 +- 3.5 5 44.19 7 23 
o 33

1 +- 8.3 6 5 20 22 24 
l 24 + 12.8 62i213t. 25 
217+16.7 6 56 22 55 <!6 
3 14 + 19.1 7 32 - 27 
412 + 21.1 8 19 o 6 28 
5 12 + 22.3 9 ló l 9 29 
6 13 + 21.5 lO 25 2 2 30 

31 

-
lh czasu 

Warszawa 
środk.-europ. 

a; l ~ wsch. l zach. j 

h m i o b m b mi "'l+ 19.4 li 41 245 8 ll + 16.0 13 2 3 llli 
9 7 + 11.71421 3451 

lO 2 + 6.8 15 44 4 9 
10541 t· 1.517 3 4311 
1146- 3.71821 452j 
12 37- 8.1 19 39 5 141 
13 20-13.2 20 53 5 361 
1421-16.~· 22 3 6 ~l 
1513-19.623 6 638 
16 6-21.4- 717 

Fazy Księżyca 

d h m 
Pełnia II. 26 2 42 
Ostatnia kw. III. 4 12 53 
Nów III. 12 14 36 
Pierwsza kw. III. 19 18 13 
Pełnia III. 26 14 11 
Ostatnia kw. IV. 3 9 6 

Odległość Księżyca 

od Ziemi 
d b 

największa nr. 6 14 
najmniejsza III. 22 l 

~ 

!:C 

:» 
z 

;J> 

(O 
CJO. 
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ctS ..... 
ctS 
Q 

PLANETY I PLANETKJ 

Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Uran Neptun P1uton Westa 

~ l ~ l ~ l ~ l a / ~ l a / ~ l a j__IJ l a l ~ l a / 1l l ~ / ~ l ~ / ~ 
h m

1 
o ~~---0- h m , o h m o h m o h m o h m o h m o h m o 

l III. 2112-17.4 121 + 9.018 3 ~- 23.6 9 50+ 14.416 4-18.6 8 4 + 21.0 13 55- 9.9 lO 13 + 22.8 14 45 - 5.4: 
11 III. 22 9- 13.6 2 4 1- 13.8 18 32-23.6 9 45 + 14.8 16 5 -18.6 8 3 + 21.0 13 54- 9.8 10 12 + 22.9 14 49 - 4.9 
21 III. 2310- 7.8 2 47 + 18.119 O- 23.2 9 42 + 15.116 5-18.6 8 2 + 21.113 53- 9.7 lO li+ 23.014 49 - 4.3 
31 III. O 17 0.0 3 30 + 21.7 19 28 ~- 22.6 9 39 + 15.3 16 4-18.5 8 2 + 21.113 53- 9.6 1010 + 21.0 14 46~- 3.6 
10 IV.

1
1 31 / + 9.1 413

1 

+ 24.5,19 56-21.8 9 37 + 15.4 16 2
1

- 18.4 8 2
1 
+ 21.113 52- 9.6 10 10 + 23.0

1
14 40 - 2.7 

wsch. zach. wsch. zach. wsch. j ;ach. wsctz.. f zach. wsch . zac h wsch. :;ach. wsch. . zach. wsch. l zach. wsch. za(; h, 
----------- --.----------- --------- ---------

h m h m h m h m h m h m h m / h m h m h m h m h m h m h m h m ' h m h m h m 
l III. 5 43 14 44 7 30 2116 3 16 10 52 15 27 · 6 11 O 44 9 25 13 O 5 7 2141 B 6 14 55 7 29 22 7 9 21 

lliii. 538 1525 7 6 2146 3 5 1041 1441 529 o 5 846 1219 427 21 o 726 1414 650 2128 848 
21III. 529 1620 644 1 2215 252 1032,1355 449,B2ll 8 7 1139, 347 20201 647 1334,610 2044 811 
31III. 516 1729 624 2243 237 1025 1312 4 8 ~241 727 >059 3 8 1939 6 7 1254 530 1959 732 
10 IV. 5 2 18 52 6 7 23 7 2 18 10 20 12 31 [ 3 27 21 59 6 47 10 20 2 28 18 58 [ 5 27 12 14 4 50 19· 9 6 52 
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA 
na miesiąc marzec 1956 r. 

i'rombork - 1. Sekretariat Kola czynny we wtorki i piątki w godz. 111-20, ulica 
Katedralna 21. 
2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. P ... nkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Kola czynny w poniedziałki i piątki w godz. 17-18 w II 
Zakładzie Fizyki Folitechniki Gdańskiej. 

Gliwice - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-19. 
Bytom - ul. Hanki Sawieklej 11/5, mgr inż. R. Janiczek, tel. 39-26. 

l. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. 
Ruda SI., ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481, J . Kasza. 
Stalinogród-Dąb, ul. Wiejska 7, tel. 319-87, Jan Palt. 

Kraków - l. Sekretariat Kola czynny codziennie w godz. 9-13 1 16-19, w so
boty 9-13, w lokalu Koła ul. Solskiego 30/8, tel. 5~8-92 . 
2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal Nr 4, I p, 
3. W dniach 10. l 25. III. odbędą się odczyty o godz. 18-tej. Bliższe szczegóły 

podane będą w prasie. 
4. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór, 

z wyjątkiem niedziel i świąt. 
Łódź- 1. Sekretariat Kola l Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 17-19, 

ul. Traugutta 18, W. D. K . p. 512. 
2. Dnia 5 marca (poniedziałek) o godz. 18 w sa!! odczytowej W. D. K., ul. 

Traugutta 18 zostanie wygłoszony odczyt pt. "Uran, Neptun, Pluton". Po 
odczycie film astronomiczny. 

3. Dnia 19 marca (poniedziałek) o godz. 18 w sali odczytowej W. D. K. ul. 
Traugutta 18, zostanie wygloszony odczyt pt . .,Materia międzyplanetarna" . 
Po odczycie film astronomiczny. · 

Nowy Sącz - Sekretariat Kola czynny wtorki i piątki w godz. 17-19 w lokalu 
Kola, ul. Jagiellońska 50a. 

Poznań - l. Sekretariat Kola czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-:-19, 
w lokalu przy ul. Chełmońskiego l. 
2. Publiczne pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór wtorkowy 

i czwartkowy w Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka (przy 
Palmlarnl). 

Toruń - 1. Sekretariat i biblioteka Kola czynne w poniedziałki l czwartki w "o
dzlnach 18-20, oraz w sobotę w godz. 17-19. w lokalu Kola, przy ul. Koper
nika 17. 
2. Pokazy nieba w poniedziałki l soboty. Zbiórka w lokalu Kola godz. 18. 
3. Dnia 5 marca (poniedziałek) godz. 18 odczyt mgra A. Woszczyka "Obser

watoria astronomiczne na przestrzeni wieków·• oraz 19 marca (ponledzlalek) 
godz. 18 odczyt mgra J. Hanasza "o energii gwiazd", po odczycie doroczne 
Walne Zebranie Członków Koła . 

Warszawa - l. Dnia 15 marca (czwartek) godz. 19 w Sali Kopernika Obs. Astr 
U. W. odczyt dra J. Gadomskiego, pt. "Planety wokół gwiazd". 
2. Pokazy nieba przez teleskop odbywają się w bezchmurne wieczory co

dziennie także w niedziele l święta, w godz. 19-21, Al. Ujazdowskie 4. Po
nadto w niedziele l święta w godz. 13-15 odbywają się pokazy plam na 
Słońcu. ' 

3. Sekretariat Koła l Sekcje czynne we wtorki, czwartki t soboty w godz. 
18-21. Tel. 8-56-72. 

4. Biblioteka Kola czynna we wtorki w godz. 19-21. 
Wrocław - Dnia 14 marca, godz. 19 odczyt mgra B. Rornpolta "0 Słońcu". 

Dnia 28 marca godz. 19 odczyt mgra T. Jarzębawsklego "Zaćmienia Słońca 
i Księżyca", 

Odczyty odbędą się w sali konferencyjnej Klubu TPPR, Plac Teatralny 4, 
Wrocław. 

w dniach 7 l 21 marca mgr Przemysław Rybka poprowadzi zajęcia semi
naryjne z astronomii ogólnej, które odbędą się w siedzibie wrocławskiego 
Obserwatorium ul. M. Kopernika 11, o godz. 19. 

Tubusy bakelitowe, śr. 170 mm, dług. do 2 m w cenie zł 40 za l kg, 
przeciętna waga od 5 do 5.50 kg. 

Plyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 m/m, grubości 
30 mim - rozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd GI. P. T. M. A. 
w cenie zł 50 (2 płyty, 50 gr tlenku ceru do polerowania zwlerclartel, wraz 
z przesyłką poczt.). Wysyła się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO 4-9-5227. 

Odznaki PTMA, dla członków zwycz. (emaliowane) w cenie 25 zł (plus zł 4 
na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie 
zł 4.50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarz. GI. PTMA. 
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień l godzinę, ułatwia 
rozpoznanie gwla2dozbiorów. no nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA w cenie 
Zł 9.- (plus 4 Zł na koszta przesyłki) . 


