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BADANIA ASTRONOMICZNE A RZECZYWISTOść 

Część II - Publikaeje astronomiczne 

Zeby lepiej zrozumieć stosunek badań astronomicznych do 
t-zeczywistości, przyjrzyjmy się jeszcze treści publikacji astro
nomicznych, ogłaszanych w fachowych czasopismach. Weźmy 
w tym celu jedną ze współczesnych publikacji, np. pracę M. 
Karpowiczowej "Ruchy gwiazd typu B w Układzie Lokalnym'·, 

.... ogłoszoną w kwartalniku "Postępy Astronomii" (tom IV, str. 
193, rok 1956). Praca dotyczy obrotu Układu Lokalnego gwiazd. 
At>y móc dokonać obliczeń, autorka zakłada m. in., że gwiazdy 
typu B są reprezentatywne dla Układu Lokalnego, oraz że ruch 
gwiazd w tym układzie da się interpretować jako obrót w usta
lonej płaszczyźnie wokół stałego środka. Następnie, posłu
gując się ścisłymi metodami matematycznymi, korzystając 
oczywiście z danych obserwacyjnych, dochodzi do kilku wnio
sków, a miGdzy innymi, że Układ Lokalny zachowuje się aż 
do odległości 500 parsel}ów jak ·ciolo sztywne (tzn. ie ma stałą 
prędkość kątową): Tego wniosku ni(' można zaliczyć do hipo
tez. Jest on wynikiem ścisłych rachunków matematycznych 
i dlatego nie może podlegać dyskusji. Czy jednak można stąd 
wyciągnąć wniosek, że napewno Ukł:'td Lokalny w tak dużej 
odległości ma cechy ciała sztywnego> Oczywiście nie. Wyniki 
pracy są tylko o tyle prawdziwe, o ile prawdziwe są przyjęte 
założenia. Można powiedzieć inaczej - treścią pracy jest lo
giczne wyciągnięcie wniosków z przyjq.lych założeń. Autorka 
odpowiada tylko za ścisłość rachunków i rozumowań, ale sa
mymi założeniami się nie zajmuje. 
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Takie ujęcie jest oczyw1sc1e uproszczeniem. Autorka się 
starała przyjąć założenia nie pierwsze lepsze, ale jakieś praw
podobne, jakie z różnych przyczyn uważała za najbardziej 
zgodne z warunkami rzeczywistymi, ale jednak treścią pracy 
nie jest sprawdzenie założeń, tylko wyciągnięcie z nich wnio
sków. 

W innych naukach z reguły dąży się, aby wnioski, wynika
jące z tego typu prac, były porównywalne z doświadczeniem 
lub z obserwacjami. Jeśli wiele wniosków znajduje potwier
dzenie, wtedy wnioskujemy o słuszności założeń. Nazywamy 
to metodą indukcyjną badań. 

W astronomii, niestety, często tej możliwości nie mamy. 
Przyjmujemy np. pewne rozsądne - jak nam się wydaje -
założenia o składzie chemicznym materii na gwieździe, bierze
my pod uwagę pewne reakcje jądrowe, o których sądzimy, że 
są najważniejsze i obliczamy stan fizyczny wnętrza gwiazdy. 
Nie ma, oczywiście później żadnych możliwości sprawdzenia 
wyników obserwacyjnie. 

Dlatego większość publikacji astronomicznych ma treść tego 
typu: "Jest tak a tak, jeżeli przyjąć to a to" . Fachowy astro
nom, czytając jakąś publikację zawsze zdaje sobie sprawę 
z założeń w niej tkwiących. Gorzej z astronomami-amatorami, 
czytającymi przeważnie prace w streszczeniach lub różnych 
popularnych opracowaniach. Autor streszczenia często nie ma 
możności wymienienia wszystkich założeń, a czasem nawet 
ogranicza się do krótkiej wzmianki, która brzmi np. "Chan
drasekhar obliczył, że w ciągu 200 milionów lat gwiazda w Ga
laktyce, średnio biorąc, odchyla się zaledwie o 0°,07 od swoje.i 
pierwotnej orbity wskutek spotkań z innymi gwiazdami". 
Oczywiście należy to rozumieć nie inaczej jak tylko, że Chan
drasekhar przeprowadził rachunki, które przy pewnych zało
żeniach dały w wyniku odchylenie 0°,07 dla okresu czasu 200 • 
milionów lat. 

Ile razy w tekście spotykamy się ze zwrotam1 "wg badań 
Hoyla", "jak twierdzi Barabaszew", "zgodnie z wynikami Ser
kowskiego" lub tp., musimy rozumieć, że rzecz nie jest do
wiedziona, lecz tylko stanowi pewien wynik oparty na założe
niach do dziś nie sprawdzonych. 

Gorzej, że czasem zdarzają się mierni popularyzatorzy, 
którzy, sami nie orientując się w zagadnieniach, używają zwro
tów typu "jak niezbicie dowiodła dzisiejsza nauka" przy opisie 
rzeczy, które bynajmniej pewne nie są, myśląc, że w ten sposób 
podnoszą autorytet nauki. Oczywiście, takie wypadki są rzad-
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kimi nadużyciami. Natomiast czę§ciej się zdarza, że pisząc na 
jakiś temat, wstawia się pomiędzy innymi rozważaniami jakąś 
drobną wiadomość bez zaznaczenia jej stopnia pewności, lub 
za kim się ją cytuje. Niestety i autor tego artykułu ma sporo 
takich przeoczeń na sumieniu. 

Niekiedy i fachowi astrunomowie podlegają pewnym złu-
- dzeniom i nieporozumieniom w tej dziedzinie. Czasem takie 

nieporozumienia okazują się lekko nieprzyjemne, o czym świad
czy znana sprawa odległości we Wszechświecie. Otóż wszystkie 
pomiary odległości galaktyk opierały się na tzw. metodzie 
cefeid, u której podstaw leżały założenia, że cechy morfolo
giczne gwiazd nie zależą od układu gwiazdowego, do którego 
te gwiazdy należą, że przestrzeń między galaktykami jest prze
źroczysta, że cefeidy krótkookresowe (typ RR Lyrae) tworzą 
pod pewnymi względami jeden szereg z cefeidami długookre
sowymi i wiele innych drobniejszych. Ponieważ przez długi 
czasmie było żadnych argumentów przeciwko któremukolwiek 
z założeń, niektórzy tak się do nich przyzwyczaili, że zaczęli 
je uważać za oczywiste, a odległości, wyznaczone na ich pod
stawie, nieomal za pewne. Dlatego nieco sensacyjny posmak 
przybrało stwierdzenie, że jedno z założeń metody cefeid nie 
jest zgodne z rzeczywistością i z tego powodu wszystkie wy
znaczone odległości we Wszechświecie należy trochę zmienić*). 

Prace rachunkowe i teoretyczne są w astronomii przeważ
nie dość krótko aktualne. Zauważono, że obserwacje są cyto
wane często po upływie wieków, natomiast pamięć prac teo
retycznych (jeżeli pominąć wyjątkowe jak Kopernika, Keplera, 
Gaussa) zanika na ogół po 30-60 latach. · 

Jednak błędny byłby wniosek, że w takim razie są to prace 
niepotrzebne. To prawda, że większość z nich idzie w zapom
nienie, ale nawet i te zapomniane torują drogę dalszym. Skoro 
pewne zagadnienie zostało raz rozsądnie opracowane, nawet 
przy błędnych założeniach, łatwiej już potem, skoro dojdziemy 
do możliwości opracowania założeń poprawnych, otrzymać pra
widłowe rozwiązanie. Nawet gdyby większość publikacji tego 
typu traktować tylko jako wprawki rachunkowe, to trzeba 
uznać, że są konieczne do formowania się zwartych, rozsądnych 
teorii. Prace rachunkowe dotyczące ruchów w układzie geo
centrycznym mało miały wspólnego z rzeczywistością, ale 
ułatwiły następnie Kopernikowi sformułowanie teorii heliocen
trycznej. 

*) BliŹej to zagadnienie omówił J. Wąsowski w Nr 7 .. Uranii" 
z r. 1954 (tom XXV, str. 197). 
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Dlatego zdając sobie sprawę, jaka jest istota typowych pu
blikacji astronomicznych, nie patrzmy lekceważąco na notatki 
w ,.Uranii•· o pojawianiu się coraz to nowych. Jeśli chcemy 
znać współczesny stan badań astronomicznych, musimy o nich 
wiedzieć. 

* * * 
Tak, ale czytając o wynikach prac astronomicznych, chcemy 

nie tylko wiedzieć, czym dziś zajmują się astronomowie, co 
myślą, jakie założenia przyjmują i jakie hipotezy formułują. 
Jesteśmy miłośnikami astronomii przede wszystkim dlatego, 
że ufamy w jej wyniki, wierzymy, że umieją wskazać obiek
tywną prawdę. Chcielibyśmy wiedzieć, co w dzisiejszym stanie 
wiedzy można wiedzieć o Wszechświecie na pewno. 

Tak postawiony problem jest trudny do rozwiązania, bo nie 
ma ścisłej granicy między rzeczami całkiem pewnie znanymi, 
a znanymi prawie na pewno. Z grubsza jednak biorąc, chcąc 
wyodrębnić grupq faktów astronomicznych, nie opierających 
się na żadnych założeniach dowolnych lub hipotetycznych, na
leży wymienić znajomość ruchów ciał w Układzie Słonecznym, 
następnie kształty i rozmiary większych lub bliższych Ziemi 
ciał w tym układzie i poza tym elementarne wiadomości o gwiaz
dach, a więc np., że są ciałami podobnymi do Słońca, że tworzą 
układy wielokrotne itp. 

Jeśli rozwój astronautyki nie napotka jakichś nieprzewi
dzianych przeszkód, podróże na inne planety pozwolą prze
nieść z dziedziny hipotez do dziedziny faktów pewnych zagad
nienia fizyczneJ budowy planet, a może również i Słońca. 

Poza tym zanosi się na to, że wob c zwiększenia ilości metod 
badawczych (głównie w wyniku badań radiowych), a następnie 
wskutek ustalenia sensownego układu odniesienia (katalog 
gv,iazd słabych) uda się może wkońcu zbadać z grubsza, ale już 
nie hipotetycznie, sprawę budowy Galaktyki i ruchów gwiazd. 

* * * 
A więc kiedy astronom nam p<>wiada, że odległość Saturna 

od Słońca wynosi 1427,7 milionów km, możemy na tej liczbie 
polegać, ale kiedy słyszymy, że temperatura wewnątrz Słońca 
wynosi 14 000 000°, powinniśmy sobie powiedzieć : Bardzo 
możliwe, że tak właśnie jest, ale tymczasem nie możemy być 
tego całkiem pewni. 
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FELIKS RAPF- Nowy Sącz 

O TZW. "NIEWAZKOSCJ·· 

Nowe wynalazki i odkrycia powodują powstawanie nowych 
pojęć i terminów. Zaawansowane współczesne prace nad podró
żami międzyplanetarnymi, a przede wszystkim wypuszczen~ 
w przestrzeń pierwszych sztucznych satelitów ziemskich, spo
wodowały powstanie nowego pojęcia ,.nieważkości"', odgrywa
jącego w tych eksperym~ntach niepoślednią rolę. 

Należy jednak zauważyć, że ów termin "nieważkość·· jest 
używany w dwóch, różniących się zasadniczo od siebie znacze
niach. Dla przykładu podaję następujące zestawienie cytat: 

W artykule autora (kb) w ,_Horyzontach Techniki .. Nr 8 
z roku 1956 czytamy: 

"Co by to było, gdyby pewnego dnia uczeni wynaleźli 
sposób na zniweczenie grawitacji ziemskiej? Skutki takiego 
odkrycia nie dadzą się wprost opisać: stan n i e w a ż k o ś c i 
zrewolucjonizowałby wiele dziedzin życia ... Nie jest rzeczą 
łatwą wyobrazić sobie nieważkość tradycyjnych tworzyw 
takich, jak stal, aluminium itp., a tymczasem niektórzy 
badacze, opierając się na wynikach swych doświadczeń, 
twierdzą, że nie tylko można te tworzywa uczynić nieważ
kimi, lecz nawet naładować je ujemną siłą ciężkości ... 1) 

Dotychczas udało się już zmniejszyć o 30 '!~ normalny cię
żar pewnych tworzyw ... " 
Natomiast w artykule T. Kochmańskiego w "Dzienniku Pol

skim" Nr 244 z dnia 13. X. oraz Nr 268 z dnia 10. XI. 1957 
czytamy: 

" ... Przejście naszego pojazdu kosmicznego w takie właśnie 
stadium n i e w a ż k o ś c i (mowa o wystrzeleniu ze Ziemi 
satelity z początkową prędkością 8 km/sek. - przyp. mój) 
jest niezmiernie ważnym wstępem do podróży kosmicznych ... 
Kiedy ciało spada swobodnie, wówczas znika ta forma na
cisku (ciężaru - przyp. mój). Wprawdzie siła grawitacyjna 
działa dalej, ale jest ona niezauważalna dla obserwatora, 
który ma wrażenie, że nic nie waży. Ten właśnie stan uma
wiamy się nazywać .. nieważkością", oczywiście w cudzy
słowie. Otóż właśnie "sputnik" ... znajduje się właśnie 
w takim stanie nieważkości..." 
Takich zestawień można by przytoczyć więcej. Te dwa 

jednak wystarczają, aby poznać, że odnośnie słowa "nieważ-

1) To znaczy spowodować ich odpychanie, zamiast grawitacyjnego 
przyciągania. 
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kość" panuje tu pewne pomieszanie pojęć, że słowo to zostało 
tu użyte w dwóch, różniących się w swojej treści znaczeniach. 

Aby to uzasadnić, przypominam czytelnikowi przede wszyst
kim pojęcie pola grawitacyjnego w ogólności, a Ziemi w szcze
gólności. Przez pole grawitacyjne Ziemi rozumie się w fizyce 
przestrzeń, w której umieszczona dowolna masa bezwładna 
doznaje siły w określonym kierunku i wielkości według prawa 
grawitacji Newtona. Obrazowo mówiąc - lecz mniej ściśle -
jest to przestrzeń objęta działaniem grawitacji Ziemi. Nama
calnym objawem takiego pola jest to, że każde ciało wstawione 
w takie pole i podparte wywiera na podstawę pewien nacisk -
zwany na Ziemi ciężarem - albo, jeżeli nie jest podparte, 
porusza się ruchem przyspieszonym w określonym kierunku, 
zwanym swobodnym spadaniem ku środkowi Ziemi. Oczywi
ście więc ciało, nie będące w żadnym polu grawitacyjnym, bę
dzie pozbawione tych objawów i wówczas można by o nim 
powiedzieć, że jest w stanie "nieważkości". Łączy się to z bar
dzo często spotykanym pytaniem niewtajemniczonych, jak da
leko sięga grawitacja ziemska, albo w jakiej odległości od Ziemi 
ciało znajduje się poza sferą jej przyciągania? Odpowiedź ścisła 
na to pytanie jest prosta: W nieskończoności. albo jeżeli kto 
woli, nigdzie. Prawo bowiem grawitacji Newtona, nawet 
w swym pierwotnym określeniu, nie zawiera żadnej granicy, 
po za którą traciłoby swą ważność, a stwierdza tylko, że siła 
grawitacyjna maleje raptownie z odległością, a mianowicie 
z kwadratem odległości (ryc. 1). W rzeczywistości więc sfera 
grawitacji naszej malutkiej Ziemi obejmuje cały Wszechświat! 
Inna rzecz, że na ciało o określonej masie, będące w znacznej 
odległości od Ziemi, grawitacja ziemska może działać tak słabo, 
że, praktycznie biorąc, siła ta będzie niezauważalna. Prosty 
rachunek powie np., że na ciało, będące w odległości 384 000 km 
od Ziemi działa grawitacja ziemska siłą około 0,03% jego ziem
skiego ciężaru na powierzchni Ziemi i wobec /ego można by 
już z niejaką słusznością powiedzieć, że jest tam praw i e 
"nieważkie". Czy więc do tej granicy działa p raktycz n i e 
grawitacja ziemska? Bynajmniej, mjlepszy bowiem przykład 
to nasz naturalny Księżyc, który będąc w tej właśnie odległości 
od Ziemi, jest przez nią przyciągany potworną siłą, wynoszącą 
około 2.1016 ton 2)i z taką samą siłą działa na Ziemię. Aby sobie 
tę siłę uzmysłowić, wystarczy powiedzieć, że lina stalowa, łą
cząca Ziemię z Księżycem, która by miała zastąpić siłę grawi-

2) 2.1016 - 2 z szesnastoma zerami. tj. 20 tysięcy bilionów ton. 
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Odległość O IR 2R 3R 4'R 5R 

Ryc. l. Zmniejszanie się ciężaru ciała w miarę oddalania się od Ziemi. 

tacyjną obu tych ciał, musiała by mieć średnicę około 1200 km! 
Albo inaczej: Gdyby nasz Księżyc znalazł się w odległości około 
10 000 lat światła od Ziemi, wówczas siła grawitacyjna, dzia
łająca między tymi oboma ciałami, wynosiłaby jeszcze około 
0,3 Grama, a więc tyle, ile wynosi siła grawitacyjna Ziemi, 
działająca na l kg masy w odległości Księżyca. Innymi słowy 
pytania w rodzaju: Gdzie kończy się sfera grawitacji Ziemi, 
lub w jakiej odległości od Ziemi ciało staje się w stosunku do 
Ziemi "nieważkie", nie mają określonego sensu. Pole grawita
cyjne Z i e m i (a także każdego innego ciała niebieskiego) 
istnieje wszędzie, nawet w mgławicy Andromedy i po za nią . 
.Jest to jedna z najwięcej frapujących zagadek Wszechświata. 
I w tym znaczeniu należy rozumieć powiedzenie któregoś 
z astronomów, czy fizyków, że jeżeli deszcz pada, wiatr wieje 
lub motylek lata po łące, to ruchy te muszą się odbić na ru-< 
chach wszystkich ciał niebieskich nieskończonego Wszechświata! 

Podobnym jest zagadnienie trzeciego ciała w polu grawita
cyjnym dwóch innych ciał. I tak np. między Ziemią i Księży-
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cem można znaleźć punkt, w którym pole grawitacyjne Ziemi 
równoważy się z polem Księżyca. Punkt ten znajduje się w odle
głości około 9/10 odległości Ziemia-Księżyc, tj. w odległości 
ok. 54 promieni Ziemi od Ziemi, to znaczy: dowolne ciało trze
cie, umieszczone w tym punkcie jest jednakowo przyciągane 
przez Ziemię i Księżyc, traci więc pozornie cały swój ciężar 
i stąd jest tam w stanie pozornej nieważkości. Należy jednak 
zauważyć, że równowaga ta jest nader chwiejna, a to tym bar
dziej, że odległość Ziemia-Księżyc zmienia się ustawicznie, 
a więc i położenie tego punktu obojętnego zmienia się usta
wicznie względem Ziemi i Księżyca. 

Drugim zagadnieniem, zupełnie odmiennym od powyższego, 
jest "nieważkość'' ciała mimo, że znajduje się w polu grawita
cyjnym, to znaczy, czy możliwy jest taki sposób izolowania 
ciała w polu grawitacyjnym np. Ziemi, aby ono było "nieważ
kie", to znaczy podparte nie naciskało na podstawę, a nie pod
parte nie spadało na Ziemię? Nie od rzeczy będzie tutaj przy
pomnieć pomysł Wellsa na temat cudownego materiału "ka
worytu", którym otoczone każde ciało materialne jest tak izo
lowane od zewnętrznego pola grawitacyjnego, że traci swój 
ciężar. Byłaby to więc rzeczywista nieważkość, cała bieda 
w tym, że to tylko fantazja Wellsa. Natomiast nie wiadomo, 
co sądzić o doniesieniach pism amerykańskich i szwajcarskicha), 
według których uczeni amerykańscy w pracach poświęconych 
zbadaniu z'Yiązku między grawitacją i elektromagnetyzmem 
doszli do tego, że obecnie są rzekomo w stanie niektóre mate
riały pozbawić ciężaru w 30%, czy nawet całkiem. Doniesienia 
te na temat tzw. "elektrograwitacji" są tak bałamutne i ogólni
kowe, że niewiadomo, czy nie są tylko pobożnym życzeniem 
bez pokrycia. Gdyby te doniesienia miały realne uzasadnienie, 
to byłby to pierwszy krok do całkowitego zniweczenia pola 
grawitacyjnego, a więc do wprowadzenia ciała w stan prawdzi
wej nieważkości, a wtedy odkrycie to byłoby nową rewelacją 
zarówno dla fizyki, jak i techniki. 

Trzecim wreszcie zagadnieniem jest tzw. "nieważkość" w lo
tach międzyplanetarnych. Rakieta międzyplanetarna znajduje 
się w czasie lotu w polu grawitacyjnym Ziemi (i innych ciał 
niebieskich) i na skutek zmiany odległości zmienia się jej cią
żenie ku Ziemi. Sprawę jednak komplikuje tu jeszcze inny 
czynnik, a mianowicie bezwładność masy rakiety, która rów
nież powoduje ze swej strony pozorną zmianę jej ciężaru, jak 

3) Bliższe szczegóły p. cytowany na wstępie artykuł w .. Horyzontach 
Techniki". 
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również i wszystkich ciał wewnątrz niej się znajdujących. Aby 
to zrozumieć, rozpatrzmy warunki, w jakich rakieta znajduje 
się w czterech etapach swej podróży, a mianowicie w czasie 
startu z Ziemi, podczas oddalania się od Ziemi, następnie spa
dania i lądowania. Przyjmijmy, że przed startem zawiesiliśmy 
u stropu rakiety wagę sprężynową, która nie obciążona niczym 
wskazuje na zero podziałki (ryc. 2a), obciążona zaś masą l kg 
wskaże na Ziemi ciężar l kG (ryc. 2b). 

:r 
iJ o 

n c 

2kG 

ys. 2a . Pojazd w spoczynku na 
Ziemi. Waga nie ob:iążona wska

zuje zero. 

o 

l kG 

2k G 

Rys. 2b. Pojazd w spoczynku na 
Ziemi. Waga obciążona masą l kg 

wskazuje ciężar l kG. 

Etap pierwszy. W czasie startu zaczyna działać silnik ra
kiety, rakieta zaczyna się wznosić w górę ruchem przyspie
szonym. Przyjmijmy, że przyspieszenie tego ruchu jest równe 
przyspieszeniu ziemskiemu przy spadaniu, a więc wynosi około 
10 misek%. Strop rakiety, unosząc się w górę, naciągnie sprę
żynę wagi, która wskaże obecnie ciężar 2 kG (ryc. 2 c) , mimo 
że masa ciężarka wynosi w dalszym ciągu tylko l kg i ten stan 
utrzyma się tak długo, jak długo silnik pracuje, to znaczy , jak 
długo rakieta podnosi się ruchem przyspieszonym. Mamy tu 
więc do czynienia z pozornym wzrostem ciężaru, któremu ule
gają wszystkie przedmioty wewnątrz rakiety. Znajdujący się 
więc w pojeździe człowiek, który na Ziemi ważył np. 70 kG, 
obecnie "ważyłby" 140 kG. Gdyby zaś przyspieszenie startu 
było dziesięciokrotnie większe od ziemskiego, wówczas i po
zorny przyrost ciężaru byłby 10 razy większy, a więc człowiek 
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ten musiałby w tym wypadku znieść nacisk swego ciała, wy
noszący 70 + 10.70 = 770 kG. Doświadczenia takie przepro
wadzane z niedźwiedziem pokazały, że nie wytrzymuje on tak 
wielkiego przyspieszenia, i zostaje po prostu tym naciskiem 
zgnieciony. 

o 

1 kG 

~ 2kG 

~ 
Rys. 2c. Pojazd startuje z Ziemi 
z przyspieszeniem 10 m /sek2• Waga 
wskazuje zwiększenie ciężaru do 

2 kG. 

2kG 

Rys. 2d. Pojazd wznosi się w górę 
ruchem opóźnionym. Waga wska
zuje na zero, masa l kG traci po-

zornie swój ciężar. 

Etap drugi. Jak długo silnik rakiety pracuje, tak długo ra
kieta wystrzelona pionowo do góry porusza się ruchem przy
spieszonym i zwiększa swą prędkość. Jeżeli teraz po osiągnię
ciu żądanej prędkości (np. 8 km/sek) wyłączymy silnik, wów
czas rakieta, będąca nadal w polu grawitacyjnym Ziemi, zacznie 
się swą bezwładnością poruszać ruchem opóźnionym, podobnie, 
jak piłka wyrzucona ręką pionowo w górę. Co pokaże wówczas 
waga? Strop przestaje naciągać sprężynę, która powraca do 
położenia zero (ryc. 2 d). Wygląda to tak, jakby zawieszony cię
żarek stracił swój cały ciężar. Temu samemu losowi ulegają 
wszystkie ciała zawarte w pojeździe, to znaczy nie naciskają 
na podstawę. Czy można powiedzieć, że znajdują się w stanie 
"nieważkości"? Chyba nie, bo zarówno kadłub rakiety, jak 
i wszystkie znajdujące się w niej przedmioty znajdują się 
w polu grawitacyjnym Ziemi i dzięki temu właśnie polu po
ruszają się wszystkie jed_'l.akowym ruchem opóźnionym tak, 
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że ani nie naciskają na podstawę, ani nie spadają względem 
ścian rakiety. Można o nich tylko powiedzieć, że dzięki spe
cyficznym warunkom kinetycznym i dynamicznym straciły 
pozornie ciężar względem ścian rakiety. 

Etap trzeci. Jeżeli prędkość osiągnięta w pierwszym etapie 
nie była większą od 11 km/sek, wówczas rakieta ta zatrzyma 
się na pewnej wysokości, po czym zacznie spadać ruchem przy
spieszonym z powrotem na Ziemię. Razem z rakietą spada 
waga ze swym ciężarkiem jednakowym ruchem i będzie nadal 
wskazywać na zero podziałki, ciężarek bowiem ani nie wy
przedza ścian rakiety ,ani nie spóźnia się w ruchu względem 
jej ścian (ryc. 2 e). Warunki więc dynamiczne w tym trzecim 
etapie spowodują również pozorną stratę ciężaru wszystkich 
ciał wewnątrz rakiety. I tu również nie można o nich powie
dzieć, że są "nieważkie", gdyż gdyby były naprawdę nieważ
ki e, to by nie spadały razem z rakietą na Ziemię. 

o o 

1 kG l kG 

2 kG 2 kG 

Rys. 2e. Pojazd spada ruchem przy- Rys. 2f. Pojazd hamowany przy 
spieszonym. Waga wskazuje w dal- spadku. Ciężarek odzyskuje swój 

szym ciągu zero podziałki. ciężar. 

Jak z powyższego wynika, brak nacisku na podstawę nie jest 
wystarczającym kryterium do stwierdzenia stanu "nieważko
ści" ciała. Znajduje to potwierdzenie także w innych wypad
kach, jak np. przy pływaniu ciał (prawo Archimedesa). I tak 
np. lód o ciężarze właściwym 0,9 będzie pływał w mieszaninie 
wody i alkoholu o ciężarze właściwym 0,9 w dowolnej głębo
kości, nie będzie spadał, ani naciskał na podstawę, a mimo to 
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nie powiemy, że jest w stanie "nieważkości" , mówi się tylko, 
że traci pozornie cały swój ciężar. Wprawdzie, ściśle biorąc, 

zwiększa się wówczas nacisk cieczy na dno naczynia i zwięk
szenie tego nacisku da się doświadczalnie wymierzyć, ale lai
kowi trudno będzie zrozumieć, że nacisk Bałtyku na jego dno 
zwiększa się wówczas, gdy wczasowicze się w nim kąpią, cho
dażby tylko dlatego, że ten zwiększony nacisk na dno żadnym 
nawet najsubtelniejszym przyrządem nie da się wykryć, będzie 
więc "niezauważalny" , a mimo to nie można powiedzieć, że 
wcale nie istnieje. Także więc i "niezauważalność" nacisku 
na podstawę nie jest wystarczającym kryterium do stwierdze
nia "nieważkości" . Jeżeli bowiem jakiś efekt jest "niezauwa
żalny" , to albo dlatego, że jest tak znikomy, że w żaden sposób 
nie może być zauważony, albo dlatego, że w ogóle nie istnieje. 

Wreszcie etap czwarty. Spadająca na Ziemię (lub inną pla
netę) rakieta musi być przed lądowaniem hamowana, jeżeli 
nie ma się razstrzaskać przy lądowaniu. Nie wchodząc w szcze
góły metod hamowania, zapytajmy, jak na to będą reagowały 
przedmioty w rakiecie, a w szczególności owa waga z ciężar
kiem, która dotychczas wskazywała na zero podziałki. Strop 
rakiety, u którego jest umocowana waga, jest hamowany 
w swym ruchu, ciężarek zaś swą bezwładnością stara się swój 
ruch utrzymać i wskutek tego znów naciągnie sprężynę wagi. 
Innymi słowy, zarówno ciężarek, jak i wszystkie przedmioty 
wewnątrz rakiety zaczną teraz naciskać na podstawę, dochodzi 
znów do głosu ich normalny ciężar, imitowany bezwładnością . 
I gdyby opóźnienie hamowania było bezwzględnie równe przy
spieszeniu ziemskiemu - co tylko w idealnym wypadku by
łoby możliwe i celowe - toby rakieta po prostu zatrzymała się 
w powietrzu i wszystkie przedmioty odzyskałyby swój normalny 
ciężar, wskazówka wagi wskazałaby znów na l kG podziałki 
(ryc. 2 f) . Oczywiście po szczęśliwym wylądowaniu wszystkie 
przedmioty posiadają swój normalny ciężar, jak na ryc. 2 b . 

Powyższy przykład , rozłożony na cztery etapy, dotyczył 
€ksperymentu wzlotu rakiety z Ziemi i jej powrotu na Ziemię. 
Lecz rozważania i wnioski tego przykładu będą również ważne 
w wypadku startu z Ziemi i lądowania na innej planecie, objawy 
fizykalne wewnątrz rakiety zmienią się tylko pod względem 
ilościowym , a nie jakościowym. W każdym razie objawy po
zornego zwiększenia ciężaru powstają przy starcie i lądowaniu . 
natomiast w czasie samej podróży zachodzą na ogół zawsze 
efekty pozornej, a w wielu wypadkach całkowitej straty cię
żaru wszystkich ciał, biorących udział w podróży. 
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Zupełnie podobne objawy występują również przy ruchu 
jednostajnym sztucznych księżyców po kołowej orbicie naokoło 
Ziemi. Jeżeli w nieruchomym wagonie puścimy swobodnie ka
mień nad ławką, to on spada po torze pionowym względem 
Ziemi i względem ścian wagonu (ryc. 3 a) . Jeżeli powtórzymy 
ten sam eksperyment w czasie, gdy pociąg porusza się ruchem 
prostoliniowym i jednostajnym np. w prawo, to kamień spadnie 
również na ławkę, mimo, że ona w ciągu spadania ujedzie 
pewną drogę od B do C, poruszając się względem Z i e m i 
po paraboli AC. 

A:---------------------

Rys. 3a. Tor ciała spadającego w jadącym pociągu jest parabolą AC, 
obniżającą się względem poziomu Ziemi. 

Inaczej ma się sprawa przy ruchu sztucznego księżyca 
(ryc. 3 b). Dzięki uzyskanej prędkości 8 km/sek sam księżyc 
porusza się po łuku koła BD, równoległym do powierzchni 
Ziemi, lecz z tego samego powodu i kamień puszczony swo-

Rys. 3b. Tor ciała w sztucznym księżycu obiegającym Ziemię ruchem 
jednostajnym jest równoległy do kicrunku ruchu księżyca i do powierzchni 
Ziemi. Ciało to nie spada względem ścian księżyca, traci pozornie swój 

ciężar. 
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bodnie w punkcie A porusza się również po łuku koła AC 
i spada wprawdzie razem z kadłubem księżyca ku Ziemi, lecz 
n i e s p a d a w o d n i e s i e n i u d o ścian księżyca, a więc 
znów pozornie traci swój całkowity ciężar. Czy można powie
dzieć, że znajduje się w stanie ,,nieważkości"? Chyba nie, bo 
gdyby tak rzeczywiście było, to mając swą prędkość oddalałby 
się od Ziemi po linii prostej. I jeżeli prawdą jest, że umieszczona 
w drugim "sputniku" Łajka nie odczuwała przy tym żadnych 
dolegliwości, to znaczyłoby, że żywy organizm nie reaguje 
ujemnie na stan pozornej straty ciężaru, co było prawdopo
dobnie celem powyższego eksperymentu z psem. 

Resumując: 

l) "Nieważkość" w znaczeniu pozbycia się pola grawita
cyjnego przez oddalenie dwóch, grawitujących ku sobie ciał n~ 
dostatecznie wielką odległość nie ma określonego sensu; 

2) "Nieważkość .. w znaczeniu zniweczenia objawów pola 
grawitacyjnego, w którym znajduje się jakieś określone two
rzywo - a jest to właściwe znaczenie tego pojęcia - jest dzi
siaj kwestią nie zrealizowaną i otwartą. Doniesienia o tzw. 
elektragrawitacji nie dają podstaw do wytworzenia sprecyzo
wanego poglądu 4 ; 

3) W lotach międzyplanetarnych może powstać taki zespół 
warunków kinetyczno-dynamicznych, że ciała, biorące w nich 
udział, tracą pozornie swój ciężar. Nie można jednak tego stanu 
nazwać "nieważkością", gdyż ciała te, będąc w polu grawita
cyjnym Ziemi, zachowują istotne cechy tego pola. 

KRONIKA 

Nadchodząca opozycja Marsa 

W końcu bieżącego roku Mars znów znajdzie się blisko Ziemi. Nad
chodząca opozycja nie będzie już tak korzystna jak "wielka'" opozycja 
z 1956 r. Podczas największego zbliżenia do Ziemi w dniu 9 listopada 
Mars będzie odległy o 73 miliony kilometrów. Dogodny do obserwacji 
okres, podczas którego średnica kątowa planety będzie większa od 15", 
trwać będzie niecałe trzy miesiące: od 25. IX. do 18. XII. (patrz rys. 1). 
W okresie opozycji Mars będzie się przesuwał po niebie na tle gwiazdo
zbioru Byka (nieco poniżej Plejad), będzie więc znacznie wyżej nad 
horyzontem, niż to było w 1956 r. 

') Gdyby ktoś z czytelników posiadał więcej szczegółowych infor
macji o tym, byłoby wskazane umieszczenie ich na łamach "Uranii". 

, 

-
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Rys. l. Odległość Marsa od Ziemi i jego średnica kątowa 
podczas opozycji w 1958 roku. 

19 
20 

Podczas opozycji będzie zwrócona ku Ziemi południowa półkula 
Marsa. Lato na tej półkuli zacznie się 15. VIII. i trwać będzie do 22. I. 
1959 r., toteż przez cały czas zbliżenia będzie można obserwować szybkie 

topnienie czapki polarnej przy poludniowym biegunie planety. 
A. W. 

Potwierdzenie istnienia co. w atmosferze Marsa 

Amerykański specjalista w dziedzinie astronomii planet G. Ku i per 
kontynuuje swe badania w podczerwonej części widma. Ostatnie obser
wacje Marsa doprowadziły do wykrycia w jego widmie trzech dalszych 
pasm dwutlenku węgla (o długościach 1,957 1-1• 2,0061-1 i 2,057 ,...,). Pasma 
te są znacznie silniejsze od wykrytych w roku 1947 pasm w okolicy 
1,6 1-1· Dzięki temu uda się być może, jeszcze przed podróżą na Marsa. 
zrealizować nieco fantastyczną propozycję C . . T o m b a u g h a, który 

chce uzyskać informacje o ukształtowaniu powierzchni planety drogą 
badania względQego natężenia pasm co~ w widmie poszczególnych 
"lądów" i .. mórz". Jeśli na Marsie są jakieś wyżyny, to pasma co2 w ich 
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widmie będą słabsze, bowiem między obserwatorem i powierzchnią pla
nety znajdzie się w tym obszarze cieńsza warstwa tego gazu. W przy
padku głębokich dolin pasma dwutlenku y.regla powjnny być odpo
wiednio silniejsze. 

A. W. 

Fotometria Marsa 

Znany francuski badacz planet A Do 11 i u s ogłosił niedawno wyniki 
swych fotometrycznych badań Marsa, dokonywanych podczas opozycji 
1952 r. w obserwatorium Pic du Midi. Jako wartość średniej jasności 

Marsa w średniej opozycji (odległość od Słońca = 1,524 jedn. astr., od 
Ziemi - 0,524 jedn. astr. otrzymał on wartość - 1m,aa, czemu odpowiada 
średnie albedo powierzchni planety równe 0,235. W wyniku nierówno
miernego rozkładu ciemnych i jasnych plam na powierzchni Marsa ja
sność jego waha się podczas obrotu dokoła osi w granicach om,4. Naj
jaśniej świeci Mars wówczas, gdy w środku półkuli zwróconej do obser
watora znajdują się jasne pustynie położone między 45° i 135° długości 
areograficznej (są to pustynie otaczające Lacus Solis), najsłabiej zaś -
gdy przez południk centralny przechodzi Syrtis Maior. \.rdyby na po
wierzchni Marsa nie było ciemnych .,mórz", jego jasność w średniej 

opozycji wynosiłaby -2m,12. 
Badanie rozkładu jasności na tarczy Marsa doprowadziło do wniosku, 

że odbicie światła od powierzchni pustyń wykazuje pewne odchylenia 
od prawa Lamberta; świadczy to o tym, że powierzchnia ta ma pewne 
nierówności. Wynik ten jest sprzeczny z rezultatami astronomów ra
dzieckich (w szczególności N. B ar a b a s z e w a), którzy twierdzą, że 

powierzchnia pustyń jest zupełnie równa i odbija światło zgodnie z pra
wem Lamberta. Wartości albeda w różnych częściach widma świadczą 
o tym, że pustynie są pokryte minerałami zawierającymi żelazo, po
dobnymi do limonitu (2Fep3 • 3Hp) i getytu (FeO(OH). 

Obserwacje albeda "mórz" w różnych długościach fali światła wy
kazały, że mają one, podobnie jak lądy, odcień czerwonawy, są jednak 
od pustyń znacznie mniej czerwone i dlatego przez kontrast z nimi wy
dają się niebieskawe i zielonkawe. Wynik ten stanowi potwierdzenie 
wykonanych przed kilku Jaty badań N. Barabaszewa. Można więc przy
jąć, że .,morza" są obszarami pustynnymi, pokrytymi częściowo roślin
nością (patrz "Urania" nr 12, 1957, str. 371). 

A. W. 

Bezowocne poszukiwania drobnych satelitów Księżyca 

Astronom amerykański Clyde T o m b a u g h, znany ze swych poszu
kiwań niewielkich naturalnych satelitów Ziemi, podjął niedawno wraz 
ze swymi współpracownikami B. A S m i t h e m i C. F. C a p e n e m 

/ 
,l 
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próbę wykrycia drobnych satelitów Księżyca. Poszukiwania takich sa
telitów były już przeprowadzane wiele razy. Wykazały one, że Księżyc 
nie może mieć satelity o jasności większej niż 12m. 

Tombaugh postanowił wykorzystać okazję, jaką stanowiło całkowite 
zaćmienie Księżyca w dniu 18 listopada 1956 r. Poszukiwania przepro
wadzano w Obserwatorium Lowella przy pomocy kilku instrumentów, 
między nimi 13-calowego reflektora, który umożliwił zarejestrowanie 
na zdjęoiach obiektów o jasności 17m (taką jasność ma w odległości 

380 000 km ciało o średnicy 5 metrów, odbijające światło tak jak po
wierzchnia Księżyca - albedo równe 0,07). Poszukiwania nie przynio
sły pozytywnego wyniku. Jeśli więc Księżyc posiada w ogóle jakieś 

satelity, to mogą to być jedynie drobne odłamki skalne o kilkumetro
wej średnicy. 

(P. A. S. P., nr 410, 1957) A. W. 

Ciekawe badania Księżyca 

Wielokrotnie już obserwatorzy Księżyca donosńli o dostrzeżeniach 

pewnych zamgleń i zmętnień pojawiających się wewnątrz niektórych 
kraterów (patrz "Urania", 1958, nr 3, str. 81). Zamglenia te występo
wały zwykle niedługo po wschodzie Słońca nad daną okolicą Księżyca. 
Spostrzeżenia te sugerowały, że Księżyc posiada jednak pewną atmosferę: 
podczas mroźnej nocy gazy kondensują się na powierzchni, skąd ulat
niają się pod wpływem promieni wschodzącego Słońca. 

W lipcu 1954 r. w Obserwatorium M t Wilson rozpoczęto systematyczne 
fotografowanie powierzchni Księżyca przy użyciu 150 cm 'reflektora, dla 
przekonania się, czy tego rodzaju spostrzeżenia wizualne nie są wywo
łane złudzeniem optycznym. Każdą okolicę fotografuje się dwukrotnie: 
w świetle podczerwonym i ultrafioletowym. Jeżeli w niektórych okoli
cach Księżyca występują rzadkie obłoki gazu, to najłatwiej będzie wy
kryć je na fotografiach w świetle ultrafioletowym, wiadomo bowiem, 
że gazy rozpraszają najsilniej promieniowanie krótkofalowe. 

Wstępne badania wskazują na możliwość występowania pewnych 
obłoków gazowych wewnątrz krateru Alphonsus. Na zdjęciach tego kra
teru w świetle ultrafioletowym szczegóły są dość zamazane i nieostre; 
na tychże zdjęciach sąsiedni krater Arzachel wykazuje szczegóły prawie 
tak samo dokładnie jak na zdjęciach w świetle podczerwonym. 

(PASP. nr 407, 1957) A. W. 

Zmiany pola magnetycznego Ziemi 

Uczeni francuscy E. i O. T h e 11 i er, którzy przeprowadzali badania 
pozostałości magnetycznej starych cegieł z budowli pochodzących z 200 
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roku przed naszą erą, doszli do wniosku, że od tego czasu natężenie 
pola magnetycznego Ziemi zmniejszyło się o około 65%. Warto w związku 
z tym zwrócić uwagę na znaczenie tego faktu dla metody wyznaczania 
wieku zabytków, opartej na badaniu zawartości promieniotwórczego 
izotopu węgla C14• Izotop ten jest produkowany nieustannie w atmosfe
rze przez promieniowanie kosmiczne. Jeśli pole magnetyczne Ziemi 
słabnie, do Ziemi dochodzi znacznie więcej cząstek tego promieniowania, 
wzrasta również ilość produkowanego C14• W wyniku tego prz2dmiot 
pochodzący sprzed 2000 lat wyda się o około 240 lat starszy, jeśli wy
znaczymy jego wiek w oparciu o zawartość C14. Nie wiadomo dotąd, jak 
przebiegały zmiany pola magnetycznego Ziemi w epokach dawniejszych. 

(Sky and Telescope, marzec 1957) A. W. 

Nowy atlas i katalog galaktyk 

Astronomowie amerykańscy E. H er z o g, P. W i l d i F. Z w i ck y 
.z M t Wilson i Mt Falomar opracowują obecnie nowy obszerny atlas 
i katalog galaktyk. Obejmie on niebo północne oraz część nieba po
łudniowego do deklinacji -3oo i zawierać będzie około 35000 galaktyk 
jaśniejszych od 15m,5 oraz około 10000 największych gromad galaktyk. 
Podstawą atlasu są zdjęcia wykonywane w obu obserwatoriach przy 

1JOmocy kilku kamer Schmidta. Pos.zczególne mapy atlasu będą obej
mować obszary nieba o powierzchni 36 stopni kwadratowych. Będą się 

one w przybliżeniu pokrywać z mapami wielkiego atlasu Falomar Sky 
Survey. 

Katalog zawierać będzie podstawowe dane o galaktykach i ich gro
madach oznaczonych na mapach atlasu. Podane w nim będą dokładne 
współrzędne każdego obiektu, jasność, przybliżona odległość i ilość ga
laktyk w poszczególnych gromadach. Atlas i katalog będą publikowane 
w częściach. Pierwsza z nich ukaże się prawdopodobnie już w 1953 r., 
jednakże całość prac związanych z wydaniem atlasu potrwa 5 lat. 

(P. A. S. P., nr 410, 1957) A. W. 

Masa Galaktyki 

Na podstawie badania rozkładu i ruchu gromad kulistych astronom 
niemiecki W. L o h m a n n ocenił masę naszej galaktyki na 2.4X1011 mas 
Słońca. Połowę tej wartości stanowią prawdopodobnie masy gwiazd, 
połowę natomiast materia międzygwiazdowa. 

A. W. 
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Uwagi o rozmieszczeniu kopalnych kraterów 

Znane do tej chwili 4 kopalne formy kraterów o prawdopodobnym 
pochodzeniu meteorytowym, wykryte na terenie Kanady, nasuwają pewne 
sugestie w związku z ich rozmieszczeniem geograficznym. 

Przyglądając s1ę załączonej mapce, widzimy, że wystc;pują one w jakby 
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2 grupach pu 2. A więc: (l) Circular feature k. Macamie Lake i (2) kra
ter Brent w Algonquin Park (Quebec) oraz na południe od Ottawy -
(3) Franktown i (4) Rolleford (Ontario). Welkq$ć czarnych kółeczek 

zaznacza względny rozmiar krateru, największe Brent (2) i Rolleford (4). 
Odległość (l) od (2) wynosi około 200 km, a między (3) i (4) ok. 40 km. 
Powstaje pytanie, czy kratery te nie pozostają ze sobą w związku i nie 
tworzą dwóch grup kraterów kopalnych. Znaczne odległości między nimi 
rekompensuje fakt dużych rozmiarów ich średnic (u wszystkich ponad 
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l km) - elipsy rozsiewu roju potężnych meteorytów gigantów mogły 
być bardzo rozległe. Krater Brent utworzony w prekambrze, wypeł
niony osadami paleozoiku i .. Circular feature'· przedstawiają podobne 
formy - jednakowe stosunki geologiczne występują tu na dużym obsza
rze. Krater Rolleford i Franktown są identyczne co do charakteru bu
dowy wgłębnej, utworzone w prekambrze, wypełnione osadami paleo
zoiku (głównie warstwami ordowiku). 

Pozostaje trudny do rozwiązania problem, czy istotnie w grupach 
tych kratery są jednego wieku. Może wszak dzielić je choćby kilka 
tysięcy lat, a stwierdzenie tego, biorąc pod uwagę tak odległą epokę. 

będzie nastręczać wielkie trudności. W każdym bądź razie nie jest wy
kluczone, że mamy tu do czynienia z 2 grupami kopalnych kraterów. 

B. Sz. 

Chwytanie pyłu meteorytowego przez Ziemię 

H. P e t t e r s o n z uniwersytetu Hawajów ogłosił niedawno wyniki 
badań pyłu meteorytowego zawartego w atmosferze ziemskiej. Pył ten 
był zbierany na specjalnych filtrach umieszczonych na wysokich szczy
tach Mauna Loa (wyspa Hawaii) i Haleakala (wyspa Maui). Powietrze 
w tych miejscach nie zawier·a zupełnie żadnych domieszek kurzu wznie
sionego przez wiatr z powierzchni Ziemi, toteż substancje znajdowane 
w filtrach stanowią czysty pył meteorytowy. 

Na podstawie ilości pyłu znajdowanego w poszczególnych filtrach 
można było ocenić, że całkowita zawartość pyłu meteorytowego w atmo
sferze Ziemi do wysokości 100 kilometrów (przyjmując równomierny 
rozkład pyłu z wysokością) wyn si 28,6 milionów ton Jeśli przyjąć, że 

szybkość osiadania tego pyłu na powierzchni Ziemi jest taka, jaką 

obserwowano w przypadku pyłu wyrzucanego na wielkie wysokości 

podczas wybuchów wulkanicznych (np. Krakatoa), to okazuje się, że 

roczny przyrost masy Ziemi wynosi 14,3 milionów ton. Wartość ta jest 
wielokrotnie większa od ocen innych uczonych. Tak np. V a n de H u l s t 
oceniał przyrost masy Ziemi na 1700 ton dziennie, co daje 620 000 ton 
rocznie, natomiast F. W a t s o n przyjmował jako górną granicę tego 
przyrostu wartość 3,65 milionów ton. Pył znajdowany w filtrach zawie
rał znaczne ilości niklu i żelaza. 

(Nature, nr 4605, luty 1958 r.) A. W. 

Nowe dan e o ~ Aur 

~ Aur jest .jedną z najciekawszych gwiazd zaćmieniowych. Układ 
ten składa się z białej gwiazdy typu BB i nadolbrzyma typu K4, o 60-
krotnie większej średnicy. Co 972 dni mniejszy składnik jest zakrywany 
przez większy: przy początku i końcu zaćmienia występują wówczas 
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ciekawe zjawiska przeświecania gwiazdy B8 przez rzadką atmosferę 

nadolbrzyma. Zakrywanie mniejszego składnika trwa niewiele ponad 
dobę, następnie rozpoczyna się faza całkowitego zaćmienia. w której 
jasność układu jest stała, wreszcie równie szybko, w ciągu doby , jasność 
gwiazdy wzrasta do pierwotnej wartości. Trzeba zatem dużej dozy 
szczęsc1a, aby udało się zaobserwować przebieg zmian blasku; jeśl.i 

danej nocy nie dopiszą warunki atmosferyczne, na następną okazję 

trzeba czekać 2,5 roku. 

Ostatnie zaćmienie ~ Aur nastąpiło w końcu 1955 r . Według obser
wacji fotoelektrycznych wykonanych w Tokio (Tokyo Bulletin nr 96) 
środek zaćmienia całkowitego przypadł na moment J. D. 2435470,025. 
Zestawienie dotychczasowych obserwacji momentów minimów pozwoliło 
ustalić długość okresu zmienności P 972<1,141. Odstępstwa poszczegól
nych momentów od efemerydy wyliczonej przy pomocy tego okresu są 
jednak dość duże, co świadczy o pewnych nieregularnościach ruchu 
składników . 

Zestawienie dotychczasowych danych doprowadziło astronomów ja
pońskich H. T a n a b ·e i T. N ak amur a do jeszcze jednego cieka
wego wniosku. Okazało się mianowicie, że czas trwania całkowitej fazy 
zaćmienia powoli wzrasta. W roku 1934 całkowite zaćmienie trwało tylko 
36,6 dni, obecnie natomiast już 37,5 dni. Autorzy sądzą, że świadczy to 
o rozszerzaniu s ię nadolbrzyma lub też o jego pulsacjach. 

W r. 1958 nastąpi znów zaćmienie ~ Aur Foczątek spadku jasności 
powinien nastąpić wieczorem lub w nocy dnia 6 sierpnia. Już po upły
wie 1,3 doby rozpocznie się całkowita faza, która powinna trwać do 
rana dnia 14 września . Po upływie następnych 1,3 doby jasność gwiazdy 
wróci do maksymalnej wartości. Warto przypomnieć obserwatorom, że 

ze względu na znaczną różnicę temperatur obu składników, amplituda 
zmian blasku podczas zaćmienia zależy silnie od długości fali światła. 

w którym obserwujemy gwiazdę . Przy obserwacjach wizualnych ampli
tuda ta wynosi zaledwie om,1-om,2, natomi~.st w dziedzinie fotograficz
nej wzrasta do około om,a. Dlatego też poleca się zastosowanie przy 
obserwacjach niebieskiego filtru . który umieszcz:~my przed okularem 
lornetki, wówczas bowiem zakres zmian blasku zwiększy się do kilku 
dziesiątych wielkości gwiazdowej. 

A. W. 

Ostatnie zaćmienie VV Cefeusza 

Nadchodzą już pierwsze wieści o ostatnim minimum blasku ciekawej 
gwiazdy zaćmieniowej VV Cep. Według G. L ar s s o n- L e a n d c r a, 
który obserwuje tę gwiazdę w Sztokholmie przy pomocy rotometru foto
elektrycznego, początek częściowego zaćmienia nastąpił w dniu J . D. 
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2435654 (30. VI. 1956), natomiast początek zaćmienia całkowitego -
w dniu J. D . 2435682 (29. VII. 1956), to znaczy, aż 23 dni wcześniej, niż 
to wynikało z elementów zmienności podanych przez S. G a p o s c h
k i n a. Częściowe zaćmienie trwało zatem aż 28 dni, podczas gdy ele
menty obliczone na podstawie poprzednich obserwacji przewidywały 

tylko 20 dni 
Obserwacje przeprowadzano przy pomocy specjalnych filtrów, po

zwalających na badanie zmian blasku w częściach widma: fotograficznej 
i wizualnej. Ze względu na bardzo znaczną różnicę temperatur obu 
składników układu VV Cep. amplituda zmian jasności w obu tych czę
ściach widma była bardzo różna; w dziedzinie wizualnej wynosiła tylko 
około om,2, natomiast w fotograficznej - prawie om,8. Okazuje się, że 

przed początkiem zaćmienia oraz w jego fazie całkowitej, jasność układu 
wykazuje bardzo wyraźne fluktuacje w obu dziedzinach widma, co 
świadczy o tym, że oba składniki są gwiazdami fizycznie zmiennnymi. 
Jasność nadolbrzyma typu M wykazywała nieregularne wahania w za
kresie om,2 ze średnim okresem około 10 dni. Jasność mniejszego skład
nika (gwiazdy typu B) zmieniała się w jeszcze bardziej nieregularny 
i gwałtowny sposób. Możliwe, że zmiany te były wywołane zakrywaniem 
tej gwiazdy przez wielki,e obłoki w chromosferze nadolbrzyma. 

(Arkiv. for Astronomi, Band 2, nr 12) A. w. 

T CrB - gwiazdą podwójną 

R. P. Kra f t z obserwatorium Mt Wilson ogłosił niedawno wyniki 
swych badań spektroskopowych słynnej Nowej "powrotnej" T CrB, która 
wybuchała w latach 1866 i 1946, zwiększając jasność od nm do 2m. 
Nowe badania potwierdzają dawniejsze przypuszczenia o tym, że jest 
to gwiazda podwójna. Układ T CrB składa się z czerwonego olbrzyma 
klasy gM3 i niebieskiej gwiazdy, która jest odpowiedzialna za wybuchy. 
Okres obrotu składników wokół wspólnego środka masy trwa 227,8 dni. 
Prawdopodobnie materia czerwonego olbrzyma przepływa do gwiazdy 
niebieskiej tworząc dokoła niej pierścień lub obłok. 

(Sky and Telescope, iistopad 1957) A. W. 

Dalsze dane o promieniowaniu radiowym komety Arenda-Rolanda 

C. A. S h a i n i O. B. S l e e z obserwatorium radioastronomicznego 
w Sydney (Australia) donoszą o swych poszukiwaniach promieniowania 
radiowego komety Arenda-Rolanda. Obserwacje wykonywano w okresie 
1-14. IV. 1957 na falach o długości 15,2 m (19,7 Mhz) i 3,5 m (85,5 Mhz). 
W przeciwieństwie do J. Kra u s a, który w tym okresie obserwował 
intensywne prop1ieniowanie o częstości 27,6 Mhz (patrz Urania 1957, nr 7. 
str. 212), poszukiwania autorów nie dały pozytywnego rezultatu. Biorąc 
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pod uwagę czułość odbiornika, można było ocenić, że górna granica natę
żenia promieniowania komety o częstości 19,7 Mhz wynosiła 2X10-23 
W/m2hz, a promieniowania o częstości 85,5 Mhz - lQ-24 W/m2hz. Na 
początku kwietnia w obu tych częstościach notowano dość silne promie
niowanie Słońca, jednak duża zdolność rozdzielcza anteny pozwoliła, 

oddzielić je od ewentualnego promieniowania komety. 

(The Observatory, 77, nr 900, str. 2:4, 1957). 
.łl. w. 

Obserwacje komety Arenda-Rolanda (1956 h) 

Jednym z ciekawszych obiektów, jakie obserwowano na niebie pól
nocnym w ciągu ostatnich dwóch lat, była bezsprzecznie kometa Arenda
Rolanda, odkryta przez dwóch belgijskich astronomów w listopadzie 
1956 roku. Kometa, jak wiadomo, osiągnęła jasność 2-giej wielkości wi
zualnej w kwietniu ubiegłego roku. 

W no.y z 4 na 5 maja zeszłego roku w Obserwatorium Uniwersytetu 
Michigr:1 otrzymano serię 17 zdjęć B-minutowych za pomocą 36-calowego 
teleskopu Curiis Schmidta. Fotografie, otrzymane w odstępach czasu 
około 20 minut, wykazały ciekawe zmiany w budowie warkocza. Najbar
dziej rzucającym się w oczy szczegółem była jasna plama w kształcie 

kija hokejowego, która poruszała się w kierunku od głowy komety po
przez gwiazdziste tło z prędkością ponad 50 km/sek. Część tego przesu
nięcia była spowodowana ruchem samej komety względem Ziemi, część 
zaś była ruchem własnym plamy wzdłuż warkocza. Przyspieszenie, z ja
kim przesuwała się plama w stosunku do jądra komety, obliczone dwiema 
niezależnymi metodami, wynosi odpowiednio 53 i 86 cm/sek2• Fotografie 
wykazały również znaczne zmiany w budowie warkocza komety, który · 
składał się z cienkich pasm oświetlonej materii, rozchodzących się 

wachlarzowato w kierunku od Słońca. Pasma długości rzQdu miliona 
kilometrów rozwijały się w ciągu kilkudziesięciu minut, zmieniając zu
pełnie wygląd w czasie kilku godzin. 

W okresie widzialności badano kometę również spektroskopowo za po
mocą 37-calowego reflektora w Ann Arbor i otrzymano 13 spektrogra
mów; robiono ponadto specjalne zdjęcia z pryzmatem obiektywowym 
w celu sfotografowania drugiego warkocza, skierowanego ku Słońcu, 

oraz dokonano szeregu obserwacji również fotoelektrycznych. W ten spo
sób przebadano kometę w różnych jej częściach w długościach fali od 
dalekiego nadfioletu (od długości fali około 3400 A) do czerwieni 
(6400 A). 

W okresie objętym badaniami najsilniejsze okazało się widmo nale
żące do odbitego światła słonecznego. Na tle widma ciągłego zaobser
wowano pasma cjanu oraz emisyjne pasma OH, NH, C2 i C3. 
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Widmo warkocza nie wykazało pasm emisyjnych, ale jedynie ciągłe 
tło, posiadające rozkład promieniowania karła typu K5. Na podstawie 
widma ciągłego, które pochodzi od światła rozproszonego na małych 
cząstkach oceniono rozmiary cząstek, a mianowicie: średnice ich w za
leżności od składu chemicznego zawierają się w granicach od 0.5 do 
4 mikronów. Obliczono następnie, że średnia odległość cząstek musi 
wynosić około 8 m, aby obliczona na podstawie tych danych jasność 
komety zgadzała się z obserwowaną. Wyznaczając przy tym rozmiary 
warkocza, można było ocenić jego masę. Oceniono ją na wartość rzędu 
1014 gramów, czyli 100 milionów ton. 

(Według Sky and Telescope, vol 17, 3, 1958) M. K. 

KRONIKA PTMA 

W Nowym Sączu odbyło ~ię dnia 18 stycznia br. doroczne Walne 
Zebranie członków tamtejszego Oddziału . Sprawozdanie z czynności ustę
pującego Zarządu przedłożył prezes inż. A. Ku s t r o ń, podnosząc nor
malny tok pracy Oddziału i nieustanną popularyzację astronomii wśród 
młodzieży i szerokich sfer świata pracy. Działalność Oddziału wyszła 

także poza granice miasta, docierając do Krynicy, gdzie urządzano dla 
wczasowiczów liczne prelekcje, mile słuchane i budzące duże zainte
resowanie. Świadectwem tej pożytecznej pracy było podziękowanie miej
scowego Kierownictwa wczasów pracowniczych, nadesłane Zarządowi no
wosądeckiego Oddziału. 

Równiez uniwersytet powszechny w BoboweJ korzystał z usług na
szego Towarzystwa. 

Po ożywionej dy,;kusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarzą
dowi. 

Wybory nowego Zarządu dały następujący wynik: na prezesa po
wołano ob. R. B u r d q, owego niezmordowanego prelegenta w Krynicy 
i w Bobowej. Do Zarządu weszli ob. ob. prof. F. Rapf, autor cennych 
artykułów w .. Uranii" i .. Problemach'' , prof. W. Trz.ópek, mgr T. Kmiecik, 
St. Sekuła, Wł. Gondek, T. Kozina, trzej ostatni jako przedstawiciele 
świata pracy spośród załogi tamtejszych warsztatów naprawczych P. K. P., 
a nadto W. Karlowska, E. Kita i L. Aleksandrowicz. Do Komisji Re
wizyjnej weszli: M. Skimina, J. Cukier i R. Baranowski. 

Nowowybrany prezes oświadczył, że jednym z najważniejszych za
dań nowego Zarządu będzie uruchomienie niezwykle dobrze położonego 
punktu obserwacyjnego, istniejącego na poziomie 4 piętra budynku, 
w którym mieści się lokal Oddziału przy ul. .Jagiellońskiej 50a. Oży-
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wicnie pokazów nieba będzie najlepszym uczczeniem 10 rocznicy istnie
nia nowosądeckiego Oddziału. 

* * 
W dniu 26 marca br. odbyło się w Fromborku, w świetlicy tamtej

::;zego państwowego szpitala, zwyczajne doroczne Walne Zebranie człon
ków Oddziału P. T. M. A. Zebranie poprzedzone było referatem inż. 

W. Ku c h a r s k i c g o, który przybył do Fromborka w charakterze pre
zesa Zarządu Głównego. Prelegent omówił ciekawe szczegóły ewolucji 
gwiazd. Referatu z dużym zainteresowaniem wysłuchali członkowie Od
działu, jakoteż licznie zebrani goście, przybyli w pokaźnej liczbie z odle
głego o lO km Braniewa, miejscowości, jak wiadomo, już granicznej. 

W części sprawozdawczej miejscowy prezes Oddziału, dr W. R o
w i ń ski omówił pracę Zarządu, który obok działalności popularyza
torskiej, statutowej, przystąpił szczęśliwie do akcji odbudowy bardzo 
zniszczonego miasteczka i dalszego otoczenia biskupiej katedry, w któ
rej kapitule ponad 3'0 lat zasiadał Mikołaj Kopernik, patron naszego 
Towarzystwa. Myśl ta od szeregu lat była omawiana na posiedzeniach 
Zarządu Oddziału, w związku z opinią wyrażaną przez liczne wycieczki 
krajowe i zagraniczne, które były uderzone ruiną spowodowaną przez 
wojnę. Miejsce to, mimo swego granicznego położenia, zasługuje na 
dużą uwagę polskiego społeczeństwa. 

Powolane do życia Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich wyło
niło odrębną sekcję, której najważniejszym zadaniem jest uporządko
wanie Fromborka. W tej sekcji bierze udział Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej, a także Oddział naszego Towarzystwa, zwłaszcza w oso
bie jego prezesa. Na razie rozpoczęto prace wstępne i życzyć by należało, 
aby tempo tych prac zwiększało się w miarę upływu m i e się c y a nie 
długich l a t. 

Po części sprawozdawczej odbyły się wybory nowego Zarządu, do 
którego wszedł ustępujący Zarząd z prawem kooptacji w miarę rozwi
jania się akcji odbudowy miasteczka. Szczęśliwą okolicznością jest przy
jęcie przez dra W. Rowińskiego prezesury na dalszą kadencję Zarządu. 

* 
Zarząd Oddziału w Gdańsku na dzień 27 marca br. zwołał swoje 

doroczne Walne Zebranie członków, które odbyło się w lokalu Ludo
wego Obserwatorium P. T. M. A. w Gdańsku-Oliwie. Dzięki pracy tej 
poważnej placówki, kierowanej przez ob. L. W o h l f e i l a, zebra'nie 
było dostatecznie obesłane i cechowało się dużą rzeczowością. 

W zebraniu wziął udział, obecny w tym czasie w Gdańsku, prezes 
Zarządu Głównego, mgr inż. W. Ku c h a r s k i z Krakowa. Wyniki 
rocznej pracy w samym obserwatorium wejdą w skład Naukowego Do-
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<latku do "Uranii", jako organu Towarzystwa, przeznaczonego dla za
granicznej wymiany, wydawanego zatem w języku angielskim. Będzie 
to Już drugi kolejny rocznik tego Dodatku, który w ubiegłym roku 
zapoczątkował nowe stosunki naukowe naszego Towarzystwa z zagra
nicznym światem fachowym i zyskał dla nas wiele słów uznania. 

Ustępujący Zarząd patronował równ~eż pokazom nieba, urządzanym 
w Gdańsku i Sopocie przez Ludowe Obserwatorium, oraz pracom nad 
budową narzędzi obserwacyjnych podjętym przez samych członków To
warzystwa z wyróżnieniem młodzieży. Praca odbywała się w Ludowym 
Obserwatori\.1m, kierowana przez o b. o b. L. Wohlfeila i J. Kalin o w
ski e g o. Wykończono 17 zwierciadeł parabolicznych, które w postaci lu
net rozszerzą zakres obserwacji dokonywanych przez członków Oddziału. 

· Osobną sprawą, jąką zajmuje się gdański Oddział, jest sprawa od
budowy domów Heweliusza. Prezes Zarządu Głównego poinformował 
.zebranych, że odwiedził W· tej sprawie m1e]scowe czynniki. Na 
odbytych konferencjach otrzymał zapewnienie, że nie ma zasadni
czych przeszkód do odbudowania tych domów prawie tuż obok starego 
ich położenia według prawdopodobnego ich wewnętrznego rozkładu i do 
przeznaczenia ich na cele popularyzacji nauki. Dalsze rozmowy, jakie 
będą jeszcze prowadzone, wykończą ten pomysł w szczegółach. 

Zebrani podziękowali prezesowi Kucharskiemu za podjęte zabiegi 
i wyrazili stanowczą wolę pełnego uratowania tej ważnej dla polskiej 
kultury placówki, związanej z przeszłością polskiego Gdańska. Zebranie 
zakończyły wybory na nową kadencję. Ze względu na ciągłość rozpo
-czętych prac Oddziału postanowiono utrzymać dotychczasowy skład Za
rządu z prawem kooptacji. Nowemu Zarządowi. przewodniczyć będzie 

nadal mgr inż. W. H o f f m a n; kierownikiem naukowym Ludowego 
'Obserwatorium w Oliwie pozostaje w dalszym ciągu ob. L. Wohlfeil. 

* 
W Ostrowcu świętokrzyskim odbyło się w dniu 2 kwietnia br. 

w świetlicy N. O. T.-u, zebranie tamtejszych członków P. T. M. A., a to 
celem zapoczątkowania akcji założenia autonomicznego Oddziału nasze
go Towarzystwa. Na zebranie przybył z Krakowa prezes Zarządu Główne
go, mgr inż. W. Ku c h ar ski, który w swoim przemówieniu objaśnił 
zebranych o roli i znaczeniu miłośniczego ruchu w astronomii w ciągu 

wiekowego rozwoju tej nauki. Po referacie rozwinęła się dyskusja, któ
rej wynikiem było powzięcie formalnej uchwały o powstaniu nowego 
'<lgniwa tej popularnej organizacji. Dla przeprowadzenia koniecznych 
formalności powołano tymczasowy Zarząd, na czele którego stanął ob . 
. J. U ł a n o w i c z, w charakterze tymczasowego prezesa. W skład Zarządu 
weszli ob. o b. T. Rekwir o w i c z, jako vice-prezes, M. L i s o w ski, 
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jako sekretarz i Wł. S i k o r ski, jako skarbnik. Do Komisji Rewizyjnej 
powołano: J. B ak a l ar ski e g o, M. C h o i ń ski e g o i A. Wronę, 
zamieszkałych w Ostrowcu. 

Kierujące czynniki znanych Ostrowieckich Zakładów Metalowych 
odnoszą się życzliwie do tej oświatowej inicjatywy, wyszłej z Jrona 
pracowników tamtejszej huty i zapewne, nie odmówią swojej pomocy 
.Przy praktycznej realizacji statutowych założeń. Ważnym szczegółem jest 
nadto istnienie w bliskim sąsiedztwie poważnych placówek przemysło
wych (np. fabryka porcelany w Cmielowie), które wejdą w sferę dzia
łalności nowego Oddziału P. T. M. A. 

Ze strony Zarządu Głównego prezes Towarzystwa przyrzekł daleko 
idącą pomoc nowej placówce, zwłaszcza w instrumentalnym jej wyposa
żeniu. Zyczeniem najpomyślniejszych wyników prezes Oddziału zamknął 
posiedzenie, które trwało około 4 godzin. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne 

Jako następną z metod wyznaczania maksimów lub minimów blasku 
gwiazd zmiennych, omówimy metodę nałożenia średniej krzywej zmian 
jasności. Jak wynika z nazwy, metodę tę możemy stosować tylko w przy
padku gwiazd stosunkowo dobrze znanych, dla których posiadamy do
kładnie wyznaczoną krzywą zmian jasności. Sposób postępowania jest 
następujący: wykreślamy na papierze milimetrowylm punkty, przedsta
wiające daną grupę obserwacji, obejmującą jakiś moment maksimum 
lub minimum blasku. a następnie nakładamy na ten papier przeźro
czystą kalkę ze średnią krzywą jasności, wykreśloną w tej samej skali, 
co punkty na wykresie. Poziome osie (osie, na których odkładamy czas) 
obu wykresów muszą się pokrywać. Przesuwając kalkę w prawo i lewo, 
szukamy takiego położenia. w którym odstępstwa punktów obserwa
cyjnych od średniej krzywej jasności będą najmniejsze; na osi poziomej 
odczytujemy odpowiadający temu położeniu moment maksimum czy 
minimum blasku (rys. 1). 

Inną metodą wyznaczania momentów minimów jest tzw. metoda kal
kowa; można ją jednak stosować tylko w przypadku gwiazd zaćmienio
wych o symetrycznych krzywych zmian blasku. Metoda ta, bardzo pro
sta w użyciu, była szczegółowo opisana w "Uranii" z czerwca 1952 r., 
nie będziemy więc tu do niej wracać. 

W przypadku niektórych cefeid, których krzywe jasności są bardzo 
-zbliżone do sinusoidy (np. l: Gem) możemy przedstawić dany ciąg obser
wacji przy pomocy wzoru m= m 0 + Asin (ll+a), w którym współczyn
niki liczbowe wyznaczamy metodą najmniejszych kwadratów z danych 
-obserwacyjnych, a następnie odczytujemy moment maksimum sinusoidy. 
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W innych przypadkach, gdy krzywe zmian jasności są bardziej złożone. 
można próbować przedstawienia danych obserwacyjnych przy pomocy 
szeregu funkcji trygonometrycznych (szeregu Fouriera). Metoda ta jes 
jednak mało popul«rna ze względu na uciążliwe rachunki. 

m q 
• 

. l 

czas 
Rys. l. Wyznaczanic momentu minimum przy pomocy średniej 

krzywej blasku 

Najdokładniejszą metodą wyznaczania maksimów i minimów blasku: 
jest metoda Hertzsprunga, o której będziemy mówić w następnych nu
merach .,Uranii". 

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na maj (czas środkowo-europejski) 
RZ Cas: V, 1dl9h15m, 2d23h45m, 7d18h45m, ·Sd23h15m, 13d18hOOm, 14d22h45m .. 

16d3h30m, 19d17h30m, 20d22hOOm, 22d3hOOm, 26d21h30m, 28d2h30m. 
fJ Lyr: V, 4dllh, 17d9h, 30d7h. 
U Oph: V, 3d2h45m, 4d19hOOm, 8d3h30m, 9d19h45m, 13d4hOOm, 14d20h30m .. 

19d21h15m, 24d22hOOm, 29d22h45, 
AW Peg: V, 3d8h, 13d23h, 24dl4h, 
EE Peg: V, 6d4h15m, 14dlh30m, 27d4h30m. Andrzej W1·óblewski 

OBSERWACJE 

Obserwacje sztucznego satelity 

Dnia 21 marca 1958 r. w czasie między godziną 19-H a 19""·• ukazał 
się na zachodzie w okolicy Plejad drugi radziecki sztuczny satelita, 
przesuwający się zwolna na północnym niebie poprzez gwiazdozbiór
Kasjopei, pod Gwiazdą Polarną (ca 20°) i znikając na wschodzie (ca 40~ 
nad horyzontem). Przelot w zenicie był wyraźnie szybszy. Satelita świe
cił światłem białym, jako gwiazda 1-0 wielkości. Dojrzałem go gołym 
okiem, wypatrując meteorów Liryd, później obserwowałem go przez 
lornetkę. Obserwatorium astronomiczne w Poznaniu, z którym nie
zwłocznie połączyłem się telefonicznie, potwierdziło słuszność mojei 
obserwacji. 

Mgr inż. Jan Gromadzki- Choszczno 
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Momenty zJawisk podano w czasie środkowo-europejskim, j-tko obow•ązują
•cym w Polsce. Aby przejść na chwilowo zap1owadzony cza> letni, należy do 
każdego momentu dodać jedną godzinę. Symbole: d. h, m. s - oznaczają dnie, 
J;odziny, minuty i sekundy czasu, podczas g·dy przez: 0

, ', ", oznaczono stopnie, 
minuty l sekundy łuku. Przez U• h. oznaczamy, jak zwykle. współrzędne równi
kowe ciał niebieskich, wznoszenie proste i zboczenie; tv (f:• oznaczaja długość 

1 szerokość geograficzną punktów na powierzchni Zicm1; mg - wielkość gwla
zctową. 

1-31d. Planety i planetoidy. M er kury w dniu 4. V. znajdzie 
·ię w punkcie odsłonecznym swej orbity, a w dziesięć dni później, 
14. V. w największym odchyleniu zachodnim {26'101'), przy czym jego 
jasność zwiGkszy się z + 1.5 do 0.6 mg. Około tego czasu bGdzie go 
można ohserwować na niebie porannym, jeszcze ciemnym, gdyż wscho
dzić będzie godzin~ przed Słońcem. świecić wówczas będzie na tle 
:gwiazdozbioru Ryb, nieco na pn. od gwiazdy a Psc. W e n u s, prze
cinając ubogie w gwiazdy pkolice nieba (Ryby) znajdzie siG 22. V. 
w punkcie odsłonecznym swej orbity. ·wschodzi na około 2 godziny 
przed Słońcem. M ar s w ciągu miesiaca przecina gwiazdozbiór Wod
nika, by pod koniec miesiąca wkroczyc do Ryb, zbli:i:a.i<JC siG do rów~ 
nika. Jego jasność zmienia się . od + 0.9 mg na początku do + O 6 mg 
przy końcu miesiąca. średnica tarczy powiększa się z 6".4 na 7"'.4 -
na skutek zbliżania się do Ziemi. Cer e s, zmniejszając swą jasność. 
przesuwa się w północnych częściach gwiazdozbioru Raka; około 26. V. 
znaleźć ją będzie można nieco na pd od gwiazdy L Cne . • T u n o, tracąc 
wciąż na jasności. przecina dolne (południowe) partie Bliźniąt, przc-
·hodząc w dniach 14-16. V. na pd. od gwiazdy ~- Gem .• Jowisz, któ

rc,go opozycja zaszła dnia 17. IV., widoczny jest przez pierwszą cześć 
nocy. Posuwa się na swej drodze ruchem wstecznym, "klucząc" w po
bliżu Kłosa Panny, u Vir. Niemal codziennie mamy okazjG oglądać 
(przez teleskcp) różne zjawiska w układzie jego księ:i:yców galileus70-
wych, z nich najefektowniejsze są zaćmienia i przemarsze cieniów 
przez tarczę. S a t urn, zbliżając siq do opozycji, (13. VI), widoczny jest 
przez całą prawie noc; posuwa siG ruchem wstecznym, niestety w ni-

kich partiach ekliptyki, poprzez gwiazdozbiór WG:i:ownika. W tele
skopic widok jego najszerzej roz.wartych ptcrścieni jest imponujący. 
Uran przesuwa siq ruchem wstecznym w pobliżu gwiazdy delta Raka 
(~ Cne), gdzie łatwo może być odszukany lornetlq polową (6 mg). 
N e p t u n, który 24. IV. był w opozycji, widocmy jest przez cah1 noc 
w Parmie, na wschód od Jowisza; jego jasność wynosi 7-7 mg. zatem 
do Qego obserwacji potrzebna jest ju:i: mab luneta. Można go odszukać 
nieco (40') na południc od gwiazdy 6.6 mg. 96 Vir. Pozorna średnica 
planety wynosić będzie 2".5 przy odległości 29.32 jedn. astr. od Słońc;t. 

2d23h14m. Największe zbliżenie Księżyca do Neptuna, Neptun 1°41' 
na północ od Księżyca. 

3d, Niewidoczne w Polsce, częściowe zaćmienie KsiGżyca. 
Jd. Największe wschodnie odchylenie Tytana (najjaśn. księżyc Sa

turna). 
6d. Akwarydy, bardzo szybkie. 
6d. Największe zachodnie odchylenie Tytana. 

, lld-24d. Herlru1idy, szybkie, biale. 
15d01h25m. Najwiqksze ~bliżenie Księżyca do Wenus. Wenus 3°46' 

.na południe od Księżyca. 
19d. Największe wschodnie odchylenie Tytana. 
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22d2Qd. Ulegnie zakryciu przez Księżyc jasna gwiazda J.. Bliźnią4 
3.6 mg. Podajemy tu momenty pierwszego kontaktu obliczone przez. 
Obserwatorium Krakowskie dla 5 miast w Polsce. 

Poznań 20h31'3'4 
Wrocław 32. O 
Toruń 32.7 
Kraków 34.2 
Warszawa 34 . 6 

27d. Największe zachodnie odchylenie Tytana. 
30d. Pegazydy, szybkie. 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 

Maj 1958 r. 

l czao l l l CZai l ~l CZ81 l l czas l • ; lrodk.· zJawloko ; środk.· zJawloko lrodk. • zJawisko ; środk.· zJawioim 
Q europ. ~ europ. europ. Q europ. 

h b m b m b m 
l 24 00 431J2 11 2111 2 kc 19 24 00 41J23 26 24 00 1J23-i 
2 2109 2 ppc 24 00 J2134 20 24 00 42J13 27 20 31 2 kpc 

23 29 2 kpc 12 24 00 JJ234 21 2 53 l ppk 2400 2J134 
24 00 432Jl 13 24 00 2Jl34 24 00 432J 28 24 00 231J4 

3 24 00 421J3 14 l 06 l ppk 22 o 00 l pk 29 147 l pk 
4 24 00 4Jl23 143 l ppc 2 56 l kc 23 08 l pk 
5 24 00 41J23 24 00 23J4 2120 l ppk 2400 3J24 
6 23 49 l ppc ]5 l 02 l kc 22 07 l ppc 30 00 Ol l ppc 

24 00 24J3 2012 l ppc 23 30 l kpk 118 l kk 
7 l 31 l kpk 21 44 l kpk 24 00 431J2 211 l kpc 

l 41 3 ppk 22 22 l kpc 23 0017 l kpc 2014 l pk 
159 l kpc 24 00 341J2 2125 l kc 23 20 l kc 
3 26 3 ppc 16 24 00 43J21 24 00 21J4 24 00 3Jl24 

24 00 32Jl4 17 2 19 2 ppc 24 2156 l ijk 31 20 40 lkpc 
8 20 28 l kpc 20 41 3 kk 24 00 21J4 25 00 2134J 

2400 31J24 2114 3 pc 25 0019 3 kk 
9 23 44 2 ppc 23 39 3 kc 113 3 pc 

24 00 3Jl4 24 00 421J3 22 22 2 pk 
lO 2 04 2 kpc 18 23 47 2 kc 24 00 Jl34 

24 00 21 34 24 oo 4J213 26 2 23 3 kc 

l 

Oznaczenia zjawisk: Foczątek Konie~ 

Zaćmienie księżyca pc kc 
Zakrycie księżyca przez .Jowisza pk kk 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza ppk kpk 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 

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

Każdego dnia o 24hoom podano położenie wzajemne księżyców i Jo
:Wisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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lh CI81Q Szczecin 
"' •rodk.·europ. -al 
Q r. czaau j ~ l ~ wsch. J zach. 

m h m o h Dl b Dl 

Y. l+ 2.9 2 31 +14.8 4 29 19 30 
11 + 3.7 3 09 +17.7 HO 19 48 
21 + 3.6 3 49 +20.0 3 53 20 05 l 31 + 2.6 4 29 +21.8 3 41 20 19 

l Yl. 10 + 0.9, 5 10: 22.9 3 35 20 28 

-

b • 
l CZ81U 

Ware&awa 

"' •roolk.·europ. "' - -"' "' Q ~ l ~ wacb., zacb. Q 

hm o b m hm 
Y. l 12 14 - 4.5 16 30 2 56 Y. 11 

2 1312 - 8.7 17 53 3 26 12 

l 3 1411 -12.8 19 13 403 13 
4 15 11 -16.1 20 28 438 14 
5 16 12 -18.2 2134 5 25 15 
6 17 12 -19.1 22 31 6 20 16 
7 1811 -18.8 2316 7 20 17 
8 19 08 -17.4 23 53 8 24 18 
9 20 Ol -15.2 -- 9 30 19 

lO 20 51 -12.2 023 10 37 %0 

--

l!'lł..O~CE 

Poznań Wrocław 

wsch. \ zach. wach.\ zach. 

h mi b Dl b m i h D> 

4 23 19 16 4 27 19 12 
,404 19 34 4 09 19 28 
3 48 19 50 3 54 19 44 
3 37 20 03 3 44 19 56 
3 31 20-121 3 38 20 05 

KSIĘZYC 

lb CIOIQ 
Wensawa 

bodk.·europ. 

~ l ~ wech. j zach. 

b m o b mj h m 
2140 - 8.9 o 491142 
22 26 - 5.2 1131247 
2311 - 1.3 l 3413 50 
23 56 + 2.5 l 55 14 53 
o 41 + 6.3 2 17 15 57 
l 27 + 9.8 2 47 17 Ul 
214 +13.0 3 06 18 04 
3 03 +15.7 3 37 19 06 
3 53 + 17.7 413 20 06 
445 +18.9 4 56 20 59 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wach. \ zach. wach. zach. wach. \ zach. wach. \ zach. wach. l za ch . 

b m b Dl h m hm b mi b m b Dl b m b m b m 
409 19 17 418 18 57 4 07 19 00 410 18 49 3 55 18 54 
3 49 19 35 4 Ol 19 12 3 48! 19 18 3 53 19 os 3 37 19 11 
3 31 19 53 3 47 19 27 3 33 19 33 3 39 19 19 3 20 19 28 
3 18 20 08 3 37 19 39 3 22 19 46 3 29 19 31 3 08 19 42 
311 20 18 3 31. 19 48 316 19 55 3 23 19 40 3 02 19 51 

l 

lb caaau 

"' jrodk.· europ. -"' Q 
~ l ~ 

b m\ o 
Y. 21 5 391+ 19,1 

22 6 33 t 18.4 
23 7 271 16.7 
24 8 22 14.1 
25 915 t 10.7 
26 10 09 6.7 
27 11 02 2.2 
28 1156 - 2.5 
29 12 51 - 7.1 
30 13 48 -11.3 

Warazaw~ l 

UIICh,, zach. l 

b m' h~~ 
5472148 
616'22 30 
7 51 23 06 
9 02,23 37 

1015 - -
1130 o 05 
1249 o 32 
1408 ()58 
15 28 l 26 
16 47 l 56 

l 

Fazy Ksi«:życa: 
ol h 

Pełnia V. 3 13 
Ostatnia kw. V. 10 16 
Nów V. 18 20 
Pierwsza kw . V. 26 6 

Odległo86 l średnica 
Kslę:l;yea tarczy 
od Zleml 

d h , 
Najm. V. 2 07 33.2 
Najw. V. 14 13 29.5 
Najm. V. 29 07 32,8 

c: 
~ 
). 

z 
...... 
). 

..... 
CJI 
!,p 
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<O -"' o 

V. l 
11 
21 
31 

VI. lO 

' Merkury Wenus Mars Jowisz l Saturn 

« l a .1 ex l a l ex l a l « l a l « l ll 
h m o b m o h mt o h mi o h m o 
117 + 6.2 23 441- 2.9 22 221-11.9 13 351- 8.3 17 39-21.9 
l 35 + 6.5 O 25 o+ 1,0 22 50- 9.4 13 31 ·- 7.9 17 37-21.9 
2 14 + 10.1 l 07 + . 5.0 23 171- 6.7 13 271- 7.6 17 35-21.9 
310+15.5 ISO+ 9.02344-3.91325-7.41732-21.9 
4 261+ 21.21 2 34 + 12.9100 101- 1.2113 231- 7.2( 29,-21.8 

Uran Neptun Ceres (l) l Juno (3) 

«lll lex l/l lex ! a lexl a 

h IP o h mi 81 h mi o b mi o 
8 41 + 19.0 14 07-10.9 8 03 + 29.6 6 491 +14.7 
8 42 + 18.9 14 06-10.8 817 + 28,7 7 08 +14.9 
8 43 + 18.9 14 05 1~- 10.7 8 32

1

+ 27.8 7 27

1 

+15.0 
8 4t + 18.7 14 04- 10.7 8 48 + 26.7 7 46 +14.8 
8 46!+ 18.7 14 03,- IO.fi 9 04

1
+ 25.5

1 
8 05 +14.5 

__ wsch. zach.lwsch. ~~wsch.,~ wsch. ,~ wsch.~~~wsch. ~wsch., zach_:_ ·wsc)'.]~ wsch.~~ 
h m h m b m h m h m b m h m h m b 'm h m h m h m h m\ b m b m'! h m b m b m 

V. l 344 1651 258 1432 224,1221 1716 , 356 2240! 638 954 130 1806j 408 753 216 829 2309 
11 3 21 16 31 2 45 14 53 l 59 12 24 16 301 3 14 21 59 s 56 9 16 o 48 17 27 3 28 7 36 l 42 8 06 22 50 
21 3 Ol 16 50 2 22 15 17 l 32,12 27 15 45 2 33 ~1171 5 15 8 38 O 09 16 44 2 49 7 21 l l 09 7 50 22 25 
31 2 48 17 38 2 04 15 41 l 06 12 28 15 02 l 52 20 35 4 33 8 00 23 31 16 04 2 09 7 07, o 32 7 31 22 04 

VI. 10 2 48 18 so 1 11!16 07 o 35 12 30 14 ul 1 21 19 52 3 s1 7 24 22 s2 1s 23 1 29 6 53 23 59 7 12 21 42 
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Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej. 
Białystok - ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. 
Rlecz - Przedmieścle 618 

Cena ł zł, 

Częstochowa - Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Par
ku Stasz1ca. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. 17-19. Pokazy nieba 
w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zglostenlu w S'ekretarlacte. 

Frombork - Katedralna 21. Sekretariat w lokalu wlasJlym .czynny we wtorki 
i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
Pokazy meba w każdy pogodny wteczór. 

Udańsk - Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne - Gdańsk
Oliwa, ul. Piastowska 34 te!. 6-419. Sekretariat czynny w pOniedziałki l środy 
w godz. 17-18. 

Gdynia - 1d. 10-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne. 
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim 

telefonicznym porozumienJU: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingra
d u 32, teł. 52-481. 

Jędrzejów .:_ Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, Rynek 8, 
te!. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listo
wnie lub telefonicznie na umówiony tct·mm. 

Katowice - Siedzibą Kola jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe, Chorzów l, 
skr. poczt. 10, te!. 301-49 - W ka?;dą pierwszą sobotę miesiąca - Wieczory 
dyskusyjne w Czytelni Planetarium od godz. 18. - W każdą drugą sobotę mte
siąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. · 18. 

KrakGw - ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki 
godz. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki g-odz. 18-20. Pokazy nfeba na Wa
welu w bezcnmurne wiec.:ory od godz. 19-21. 

Krosno n. W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowptkl l, I p., Jan 
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się' w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzedmm zgłoszeniu. • . 

t.ódź - W lÓkalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pok. 512. Sekretariat 
i biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. l8-2Q-. Pokazy 
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed loka
lem Kola. 

Nowy Sącz - lokal własny prly ul. Jagiellońskiej 50 a, teł. 80-52. Sekretariat 
czynny codziennie w godz. l•J-19 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie. 
Opole- Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pok. 45. 

Sekretariat czynny codziennie w godz. 10-18. 
O~wlęclm - ul. Wliidyslawa Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się ·w każdy bez

chmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu: H. Stupka, 
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 19.30-20 . 

f>loc~ - J. Burzyńskl, pi. Narutowicza l. - Delegatura .,Ruch". 
l'oznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego 1. Sekretariat i biblioteka .czynne 

we wtorki i czwartki w godz. 17-19, w tymże czasie czynna pracownia szlifier
ska. Pubiiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtot·kowy l czwar
tKowy w Parku lm. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. obok Palmlarnl. 

Racibórz - ul. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące. 
s~czecln- Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej . Sekretariat czynny we · środy 

w godz. 26-21 . .Pokazy nieba odbywaJą się w każdą pogodną. środę. W raz1e 
niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek. 

Szczecinek - lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m. 3. 
Toruń - lokal własny, ul.· M. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czyn'ne w po

niedziałki l czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19. Dn;a 
12. V. 1958 r, odczyt St. Nowaka pt . .,Swląt swlazd" . , Początek o godz. 18. 

Warszawa - lokal własny przy Al. Ujazdowskich 4. Sekretariat l Sekcje czynne 
we wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny 
wieczór w godz. 19,15-21. 

Wrocław - Lokal własny przy ul. Pionierskej 11. W dniu 16 maja odbędzie 'się 
naukowe zebranie członków Kola, na którym będzie wygłoszony referat. Szcze
góły będą podane w prasie miejscowej. 

cena dla Członków f>TMA 3 zl. 


