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W dniu 18 października
o 5h34m CSE radziecka stacja
automatyczna
w·ENUS-4 wytądowala na powierzchni planety, otwierając
tym samym nową
erę badania ptanet naszego
Układu Słonecznego.

Czasopismo wydawane z zasitku Polsld.ej
Akademii Nauk. Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty do użytku szkól ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli i techników (Dz. Urz. Min . Ośw.
Nr 14 z 1966 roku, W-wa 5.11.66).

SPIS TRESCI
L u cjan Newelski- Jak zbudować
teleskop amatomki (5).
Jerzy Cwirk()-Godycki- Droga na
Księżyc

W
dniu
następnym
o 18h35m CSE amerykań
ska stacja kosmiczna MAR I NER-5 również osiągnę
la zamierzony cet, przebiegając w odległości ok.
4000 km od powierzchni
tejże planety.

(1).

Stanisław

R. B rzostkiewicz
O wynikach akcji Lunar Orbiter.
Kronika: Nowa Delfina Plastyczna mapa odwrotnej strony
Księżyca Nowy olbrzymi kirater
na Saharze - Czyżby na Księżycu
istniał skroplony gaz?
Jowisz
promieniuje więcej ciepła niż otrzymuje - Satelita LAS.
Kronika PTMA : Szkoleniowy turnus obserwacyjny w Niepołomicach
(sierpień 1967).
.
Nowości wydawn icze. Astrononua
dla dzieci i młodzieży.
Kalendarzyk historyczny:
John
Flamsteed (1646-1719).
Kalendarzyk astronomiczny.
ZARZĄD GLÓWNY PTMA, Kraków, Solskiego 30/ 8, tel. 538-92, konto PKO I OM w Krakowie Nr
4-9-5227. Biuro czynne od 8 do 15,
w soboty do 13.
P1·owadzimy sprzedaż
i w y s y l k ę: A. Słowik, M. Mazur - OBROTOWA MAPA NIEBA,
PTMA 1965, 25 zł, z wysyłką 30 zł
(dla członków 5 zl 2IDiżki); M. Mazur - ATLAS NIEBA, PZWS 1963,
80 zl, z wysyłką 90 zł; z wysyłką 7 zl;
A. Rybarski - TELESKOP ZWI ERCIADLANY
W
WYKONANIU
A M ATOR S KIM, PZWS, 1958, 3 zl,
z wysyłką 4 zł.

Pierwsze sygnały z WENU S -4 odebrane zostały
przez angielską stację JodreH Bank oraz radziecki
Ośrodek Dalekosiężnej Łą
czności
Kosmicznej
już
podczas łagodnego lądowa

nia statku za pomocą spadochronu. Lądowanie przebiegało
bardzo długo na
skutek niewiarogodnej gę
stości
atmosfery. Według
prowizorycznych
danych
ciśnienie przy powierzchni
planety wynosi ok. 15 atm.
ziemskich a temperatura
atmosfery' zmieniała
sie
w czasie lądowania od 40
do 280°C. Składa się ona
prawie wyłącznie z dwutlenku węgla. Stwierdzono
jedynie ślad pola magnetycznego.
Ziściło się więc marzenie
pokoleń badaczy Kosmo~u.
Cały świat jest pod wraze-

niem radzieckiego sukcesu
technicznego, który zbiega
się z 50-tą rocznicą Wielkiej Rewolucji P aździerni
kowej. •
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LUCJAN NEWELSKI -

Warszawa

JAK ZBUDOWAĆ TELESKOP AMATORSKI (5)
IDEA OBIEKTYWU ZWIERCIADLANEGO. LUSTRO PARABOLOIDALNE

p

odstawową właściwością obiektywu astrOIIlomicznego jest
jego zdolność przekształcania wiązki równolegtych promieni

świetlnych na wią:zJkę zlbieŻlną. Światło każdej gwiazdy, wskut ek

wielkiego jej oddalenia od Ziemi, jest dla obserwatora ziemskiego praktycznie wiązką promieni równaległych i jeśli padnie ono
na obiektyw, to zostanie przeksztalCOIIle na wiązkę zbieżną
w jednym punkcie. Możemy wówczas w punkcie tym, zwanym
ogniskiem, ustawić e~ranik, matówkę czy kliszę fotograficzną,
a o1Jrzymamy na nich świecący punkt, który bę~e obrazem danej gwiazdy. W preypadku obiektywu zwiercia<hlanego dla uzyska:nia efektu przeksztaŁcenia biegu ~p~romieni świetlnych wykorzystujemy zjawisko odbijania się światła. Zjawisko to
określ01t1e jest przez podstawowe prawo optyki (rys. 1), które
mówi:
l) promień padający, pmstopadła i promień od!bity leżą w jednej pl:asziczyźnie;
2) kąt odbicia równa się kątowi padania. czyli i' = i.
Powstaje pytanie, jak ukszta.Morwać powierzchnię odbijającą
lustra, a:żeby uzyskać żądany efe,kt przeksz1Jalcenia. wiązki
świetlinej. Intuicja mówi nam, że powierzchnia tlak:a musó. być
wklęsła. FostaJrajmy się określić to dokładniej. Zapewne wszyscy
znamy z nauki algebry w szkole, linię krzywą zwaną "pamabolą" .
Krzywa ta posiada bardzo ciekawe właściwości. Dla należytego
zrozumienia idei obiektywu zwie~Dciadlanego musimy się z ni-e którymi z nich zapoznać.
Na osi symetrii polo:żl01t1e są w równych odstępach trzy punkty:
R, O, F. Przez punkt R przebiega pro.sta prosropadla tzw. "kie
rowtnica". Jereli po obu stronach osi symetrii wyznaczać bę
dziemy punkty róWIIlo oddałOIIle od punktu F i od kierownicy,
to punkty te utworzą krzywą parabolę (rys. 2). Odległość mię
dzy punktami R i F jest parametre,m paraboli, a stosunek dłu
gości odcinka MP do długości odcinka PF jest mimośrodem
paraboli. Jak o że odcinki MP są zawsze równe odpowiednim
odcinkom PF, to mimośród paraholi jest zawsze ~równy jedności.
Oznacza to, że klrzywa paraboli, jako taka, jest tylko jedna.
Poszczególne parabole mogą się różnić jedynie parametrem,
czyli skalą w jakiej są wykonane. Kształt wszystkich jest
taki sam.
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Roopatrzmy teraz rys.
3. W dowolnie oddalonym od wierzchołka paraboli punkcie rysujemy
prostopadłą do osi syme1Jrii. Z punktu M 1 :na
tej prostopadłej, prowadzimy Tównoległą do osi
aż
do przecięcia się
z parn.bolą. W punkcie
przecięcia P 1 rysujemy
styczną
do
paraboli
i normalną. Prosta M 1P 1
tworzy z normaJną kąt
u. Z punktu P 1 rysujemy pod kątem a' = a
prostą w kierr:unku osi
symetrii. Prosta ta przetnie oś symetrii w punkcie F. AnalogicZIIlie postępujemy z
prostymi
M 2P 2 i P 2F, M 3 P 3 i P 3F.
W:szy:,.tkie odciinki PF
przecinają oś symetrii
w tym samym punkcie F. Jeżeli zrrnierzymy
długości wszystkich odcinków MP i PF, to
przekonamy się, że odległość M 1 P 1 F jest równa
odległoś.ci M 2P 2F i od-·
ległości M 3 P 3 F.
Jakie
konklretne zastosowanie
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ROF • p(pa ramt(rJ

M,P. • 11aP. . ~li

P,F

wklęsłą
powierzchnię
paraboloidę obrotową. Jest 01na właśnie

tzw.

f'

=1

e. mimolród
/=OF'= {(ogmsko.-a)

k--..r- - - - - - 1

mają powyższe właści
wości paraboli w przy-

padku obiektywu zwierciadlanego?
Jeżeli obrr:ócimy parabolę wokól osi symetrii
o 360°, to otrzymamy

r[r flF

\

fala odbita

"'J
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powierzchnią odbijającą

F'
czoro fo./1 .Swieflnej

fala

padająca

----

Jeżeli więc ma wklę
słą
powieTZ~Chnię
lu-

fala
odbita

\

czofo fq/i

sfery 9ro.niczne

\

.,

odbl~eJ

F

wprZ<Jpo.dk<A
jednejpowlerzchni odbijajqcej

parabolo/ dy graniczne

lustra. Łatwo zauważyć
na rys. 3, re łamane
MPK przebiegają zgodnie z geometrycznym
~awem odbicia światła.

-Rys
-.-7

stra - paraboloidy padnie równoległa do osi
symetrii wiązka równoległych pmmieni świetl
nych, to wszystkie O'Il€
po odbiciu od lustra
spotkają się w ognisku
F. Spełni01l1y jest więc
podstawowy
warrmek
działania
obiektywu
astronomiczn~o. Musimy jednak pamiętać
o tym, że światło ma
naturę falową, a pojęcie
pvomienia spełnia rolę
pomoaniczą przy inte~r
pre1Jacji geometryCZinej
i oznacza jedynie kioeruaek rozchodzenia się fali świetlnej. W zjawisku
falowym obotk kie!runku,
istotną rolę odgrywają
~zas i odl~łość. Równo-

legła wiązka promieni
świetlnych
jest falą,
o płaskim czole, która

po

odbiciu

od

lustra
na falę o czole sferycznym,
a jego środkiem krzywizny
jest ognisko:
skoro wszystkie odległości MPF są sobie
równe, to wszystkie
przekształca się
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punkty czoła fali prz'ebiegają te odległości w jednakowym czasie, i po odbiciu się są zgodne w fazie względem ogniwa (rys. 4).
Jeżeli czoło padającej fali nie jest ściśle prostopadłe do osi
symetrii lustra, to powyższe warunki nie są spełnione i wystę
puje wówczas szkodliwa deformaeja odbitej fali. Są to tzw. pozaosiowe. błędy komy i astygmatyzmu. (Struktura obrazu
gwiazdy i błędy pozaosiowe będą treścią osobnego opisu).
Gdy lustro nie jest ściśle paraboloidaJne, w żadnym wypadku
nie otrzymamy po odbiciu fali kulistej. Odksmak€"Jlia czoła fali
od formy sferycznej spowodują deformację obrazu gwiazdy,
powstającego w ognisku.
Dopuszczalna wielkość tego odkształcenia jest ściśle określona.
W roku 1879 angielski ucZO!ny Lord Rayleigh wykazał, ż.e odstępstwo czoła fali świetlnej
od formy sferycznej nie może
przekroczyć jednej czwartej długości fali. W przeciwnym razie,
Zlniekształcenie obrazu gwiazdy staje się widoczne przez oko
ludzkie. Kuliste czoło fali świetlnej musi się zawierać między
dwiein)a wspól~rodkowymi sferami, oddalonymi od siebie o odległość

),

hmax

= 4 (rys. 5).

Jaki wpływ na kształt odbitej fali świetlnej mają deformacje
powierzchni odbijającej? Jeśli płaskie czoło fali padnie w kiEr
runku prostopadłym na zniekształconą płaszczyznę odbijającą,
to po odbiciu się od niej będzie posiadało deformację dwa razy
większą od Zlnieksztakenia samej powierzchni odbijającej. Stąd
A
wniosek: jeśli chcemy, aby warunek Rayleigh'a hmax = 4 był
zachowany, to deformacja powierzchni odbijającej nie może
A
przekroczyć wartości ()max =B (rys. 6). Kierunek padania
światła na lustro jest praktycznie bardzo bliski do prostopadłe
go i dlatego odstępstwo powierzchni lustra od formy teoretyczA
nej nie może przekroczyć 8 (rys. 7).

W ogólnie przyjętych systemach optycznych teleskopów, praco najmniej dwie powierzchnie odbijające. Fala świetlna
ulega dWIUkrotnemu odbiciu. Suma błędów dwóch luster nie
A
może Wltedy przetkroczyć - , czyli jedno lustro może posiadać

cują

maksymalną deformację

8

nie

obiektywu lustrzam.ego musi

przekraczającą

A

16

się zawierać między

. Powierzchnia
dwiema wspól-

URANIA

326

osiowymi identycznymi paraboloidami, Odległymi od siebie
o

<>ma x

=

).. . Przy
16

zwiększeniu ilości

elementów

odbijających

w układzie optycznym teleskopu, wartość <>max ulega odpowiednio dal:s:zemu zmniejszeniu. Oko ludzkie jest najbardziej czułe
na żółto-zieloną część widma, a ściślej mówiąc na falę świetlną
o długości A = 0,555 ~--tm. Łatwo obliczyć, że <>max dJ.a obiektywu
lustrzanego do obseTwa;cji wizualnych, przy dwóch eLementach
odbijających, nie może przekroczyć ok. 0,035 ~J-.m, to jest
0,000035 mm. O tej klasie dokładiności muszą pamiętać wszyscy
amat01rzy szlifujący lustra.
Pamiętać należy rówtnież o tym, że warunek Rayleigh'a określa najniższą dopuszczalną klasę dokładności. Optyk asrtJronomiczny dąży zawsze do osiągnięcia klasy dokładności najwyż
szej. W instrumentach wizualnych, obraz gwiazdy oglądamy
w silnym powiększeniu okularowym i dlatego kryteria jakościowe są szczególnie obostrzone. Niejednokrotnie warum.ek
Rayleigh'a je&t niewystarczający.
W <praktyce osiągamy dokładności o wiele większe. Metoda
badania kształrtu lustra pTz:y pomocy noża Fou1caulta porzwala
nam z

łatwością wykrywać

deformacje lustra

rzędu

)..

.
200
Wytrawny szlifierz potrafi osiągnąć jesZ~~ znacznie. większą
dokładność pomiarów, a metody obróbki lustra umożliwiają
nam odpowiednie do tego formowanie kształtu powierzchni odbijającej.

Wycinek paraboli p!rZedsrtawiony np. na rys. 3. używany jest
w radioastronomii. Anteny - lustra radiort;eleskopów 'POsiadają
zazwyczaj średnice większe od długości ich og'niskowych. Odwrotnie jest w prrzyrpa1dku teleskopów opty~cznych. Wykorzystujemy w nich mały wyciinek paraboli przy jej wierzchołku
(rys. 8).
JERZY CWlRKO-GODYCKl -

Warszawa

DROGA NA KSIĘZYC (l)

do opuszczenia naszej planety, podjął się czło
wiek bardzo skomplikowanego przedsięwzięcia. Każdy najdrobniejszy nawet szczegół urasta do rangi wielkiej niewiadomej, wymagającej wielokrrotnych badań. Dlatego też niech
nie dziwi nikogo fakt, że ten wstępny okres badań, poprzedza-

S

zykując się
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jący na wiele lat lot człowieka na Księżyc, obejmuje setki
satelitów i sond kosmicznych. I dalej- niech autorowi zostanie
wybaczone, że zamiast omawiania uzyskanych danych zajmie się
na razie jedynie programem niektórych serii badawczych stojących u podstaw projektu Apollo.
Droga na Księżyc wiedzie poprzez szereg lotów o ooraz to
większym stopniu trudności, mających na celu zbadanie przestrzeni pozaziemskiej, wypróbowanie sprzętu i przećwiczenie
astronautów. W niniejszym artykule chciałbym omówić trzy
zasadnic:re - jak sądzę - etaJpy, poprzedzające właściwą wyprawę księżycową, na przykładzie amerykańskiego programu
badań.

1. Serie satelitów przeznaczonych do badań przestrzeni pozaziemskiej oraz serie stwarzające zaplecze techniczne lotu księ
ż ycowego.

W tej liczbie: a) Explorer, b) Vanguard, c) Ariel i Allouette,
d) OAO, e) OSO, f) OGO, g) Discoverer, h) Echo, Relay, Syncom, T'elstar, Courier, Score, Transit, Tiros i Nimbus, i) Pioneer, j) Mariner 1).
2. Serie satelitów o przeznaczeniu wyłącznie księżycowym:
a) Ranger, b) Surveyor i c) Lunar Orbiter.
3. Eksperymenty biologiczne i pojazdy załogowe: a) biosatelity, b) Mercury, c) Gemini.

4. Projekt Apollo.
Prowadzone eksperymenty, a zwłaszcza te które obejmuje
p. l, często pozornie nie wykazują związku z wyprawą księży
cową. Mogłoby się wydawać, że badanie powloki chmur, kształtu
Ziemi, czy sprawa zapewnienia lącZIIlości Tadiowo-telewizyjnej
między k()IJltynentami, są zbyt odlegle od głównego celu lotu
człowieka ma Księżyc. Dlatego też w dalszej części artykułu
zwrócę uwagę jedynie na ten program badań ,p oszczegómych
serii, który wydaje się mieć be7Jpośredni zwią:rek z projektem
Apollo. Podobną selekcją objęte też zostaną inne serie lotów,
jak też zakrrojane na szeroką skalę prace przygotowawcze I>Oprzedzające każdą z serii.
Prócz badań podstawowych (analiza pól magnetycznych wokół Ziemi, promieniowania kosmicznego, mikrometeorów) uści
ślono pomiary jednostek podstawowych (jednostka astrono1 ) Skróty 0 .40, OSO i OGO oznaczają orbitalne obserwatoria: astronomiczne, słoneczne i geofizyczne (przyp. red.).
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miCZIIla, kształt Ziemi), mających . wpływ na precyzję lotu,
przygotowano system łączności i rozwinięto służbę meteorologiczną (niezwykle ważną ze względu na wodowanie czy lą
dowanie pojazdu). Badania w zakresie rozkładu stref van Allena i promieniowania posłużyły odpowiedniej konstrukcji
poja2ldów i skafandrów ochronnych.
Seria Explorer - dzieli swe przeznaczenie między trzy zasadnicze grupy:
l. Studia atmosfery i jonosfery.
2. Eksploracja magnetosfery i przestrzeni międzyplanetar:nej.
3. Analiza zjawisk astronomicznych i astrofizycznych.
Pierwszy satelita tej serii o masie około 14 kg wprowadzony
został na orbitę 31 stycznia 1958 r. Jego przeznaczeniem były
pomiaTy promieni kosmicznych, mikrometeorów i temperatury.
Kolejne Explorery badały m. in. cząstki o wysokich energiach, koTpuskular:ne prorn!ieniowanie Słońca, stan jonosfery,
promieniowanie gamma, oraz rozkład przestrzenny pola magnetycznego Ziemi. Serię Explorerów przeznaczonych do badania p'rzesilrzeni międzyplanetarnej (głównie między Ziemią
i Księżycem) zapoczątkował Explorer-7, wprowadzony na
orbitę 27 października 1963 r.
Seria Vanguard - zapoczątkowana wprowadzeniem na orbitę
satelity (17.III.1958) w ramach programu Międzynarodowego
Roku Geofizycznego. Przeznaczeniem tych satelitów było ustalenie dokładnego kształtu kuli ziemskiej, OTaz badania związane
z rozkładem masy Ziemi, jak też badanie pasów Van Allena
i rejestracja uderzeń mikrometeorów. Do badań kształtu globu
ziemskiego przeznaczono również satelity serii Anna.
Satelity międzynarodowe - serii Ariel (współpraca z Wielką
Brytanią) przeznaczone do badan jonosfery, szumów kosmicznych i łączności radiowej.
Seria OAO - z przeznaczeniem do badań astronomicznych
prowadzonych w zakresach fal podczerwonych, nadfioletowych
i promieni nie przepuszczanych przez ·atmosferę. Satelity te
dosta1:1czyły informacji o systemie słonecznym (w tym o Księ
życu), obiegając Ziemię po orbitach odległych o ok. 750 km.
Seria OSO (OSO I - 7.III.1962) miała na celu wyłącznie
badanie Słońca, w tym analizę jego aktywności i wpływ zjawisk erupcyjnych na atmosferę ziemską. Badania prowadzono
w zakresie promieni X i a-Lymana. Stację zaopatrzono w liczniki promJieni gamma oraz potoków neutronowych.
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Seria OGO z przeznaczeniem do badań geofizycznych.
Prócz pomiarrów tytpu triangulacji, wyznaczania kształtu geoidy
ziemskiej, program badań obejmuje: pomiary natężenia promieni kosmicznych, badania magnetosfery w różnych odległo
ściach od Ziemi, natężenie promieniowania gamma, prędkość
rozchod'Z€'Ilia się fal radiowych, zagęszczenie pyłu kosmicznego,
radioszumy wysyłane przez Słońce, Jowisza i zorze polarne.
Seria Discoverer (Pierwszy Discoverer- 28 luty 1958). Przeznaczeniem tej serii były eksperymenty z odzyskaniem zasobnika po locie orbitalnYffiJ oraz różnorodne eksperymenty z paliwami, startami rakiet z rakiety orbitalnej itp. Ogólnie moż
na by to określić jako serię przygotowań technicznych.
Serie telekomunikacyjne - Seria Echo - satelity balony
(Echo I - 12 grudnia 1960) o średnicy rzędu 30 m. Dzięki pokryciu powłoki warstwą aluminium odbijają 980fo fal radiowych i służą do utrzymania łączności międzykontynentalnej.
Jednocześnie- analiza ich ruchu pozwała wnioo.kować o strukturze egzosfery.
Satelity czynne przejmują sygnały radiowe z Ziemi,
wzmacmiają je, a następni, e ponownie emitują. Pierwszy z tej
serii Score (masa 4 tomy) przejmował na magnetoforn teksty
mówione i na rozkaz Ziemi prnesyłał je z powrotem. Satelita
Courier może transmitować 68 000 słów na minutę w 20 kanałach dalekopisowych i 4 telefonicznych. W celu zapewnienia
łączności telewizyjnej uruchomiono serię Telstar i Relay. Dla
zapewnienia stałej łączności telewizyjnej wprowadzono na
orbity stacjoname satelity serii Syncom i Early Bird.
Serie meteorologiczne (Tiros, Nimbus). Zaopatrzone w kamery telewizyjne przesyłają zdjęcia 'p okrywy chmur w zakresie
fal widzialny;ch i podczerworny>eh. Informują o tworzeniu się
cyklonów i ich trasach, przekazują obserwacje czap lodowych
i biegunów. Dla dokładniejszego określenia położenia geograficznego statków i samolotów wprowadzono na orbitę satelity
serii Transit. Uzyskiwane za ich pomocą namiary pozwalają
określać położenie obiektu z dokładnością do kilkuset metrów.
Seria Pioneer (Pioneer-l - 1l.X.l958). Zasadniczym celem
tej serii jest zbadanie odległych przestrzeni pozaziemskich,
w tym badanie pasów Van Allena, gęstości potoków meteorytowych, rejestracja uderzeń mikrometeorytów, obserwacje
oscylacji hydromagnetycznych pola magnetycznego Ziemi.
Seria Mariner (Mariner-1 -lot do Wernus, Mariner-4 - lot
do Marsa). Prócz badania planet, program obejmował:
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l. zbadanie wiatrów słonecznych, prędkości i temperatury
fluktuacji wiatrów wywołanych zmianami aktywności Słonecz
nej (głównie od pochodni),
2. wpływ wiatru słonecznego na zmiany intensywności promieniowania kosmicznego w przestrzeni,
3. wpływ wiatrów słonecznych na zmiany pola magnetycznego Ziemi,
4. badanie łąC7ID.ości radiowo-telewizyjnej na dużych dystansach,
5. rejestracja uderzeń mikroffiJ€teorytów, oraz rejestracja potoków mikrometeorytowych,
6. pomiar jednostki astronomicznej.
Liczba satelitów biorących udział w pracach wstępnych pr zed
wyprawą księżycową zawiera się w granicach kilkuset obiektów, a ilość zebranych informacji posłuży jeszc:lle prawdopodobnie na kilka lat jako material dla prac naukowych. Prze dstawione problemy badawcze są na ogól częścią programu
o przeznaczeniu głównie utylitarnym. Więkswść przedstawionych serii badawczych jest nadal kontynuowana, a programy
prac są stale rozszerza!Ile w miarę rosnący,ch potrzeb. Lot na
Księżyc, który wydaje się bliski realizacji, staje się pierwszy m
krokiem na drodze ku planetom.
(d.c.n.)
STANISŁAW

R . BRZOSTKIEWICZ -

Dąbrowa

Górnicza

O WYNIKACH AKCJI "LUNAR ORBITER"
wyprawą człowieka na Księżyc należy dobrze poznać
powierzchnię, aby opracować dokładne mapy i wybrać
odpowiednie miejsce do lądowania aparatu kosmicznego. Zadanie to ucreni amerykańscy z The National Aeronautics and
Space Agency (Amerykańska Komisja do Spraw A€'\lronautyki

P rzed
jego

i Przestrzeni Kosmicznej) wykonali przy pomocy sond Lunar
Orbiter, których ogółem na orbicie wokółksiężycowej umie-zezono 5 (pierwszą w siei"pniu 1966 r., a ostatnią w sierpniu
1967 r.).
Każda sO!nda Lunar Orbiter wyposażona została w dwi e kamery z obiektywami o różnej długości ogniskowej, przy pomocy
których otrzymano kilkaset doskonałych zdjęć powierzchni Księ
życa. Zdjęcia wykonane przez teleobiektyw zawierają bardzo
delikatne S:llczególy, ale obejmrują tylko niewielkie obsza1ry. Na
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ich podstawie będzie można wybrać okolicę Księżyca nadającą
się do lądowania dla kosmonautów w ramach programu Apollo.
Natomiast zdjęcia wykonane przez obiektyw szerokokątny są
mrniej szczegółowe, lecz za to obejmują dużo większe ob zary
powierzchni Księżyca. Jest oczywiste, że w zystkie zdjęcia
otrzymane przy pomocy sond Lunar Orbiter zawierają o wiele
więcej szczegółów niż zdjęcia wykonane z Ziemi przez najwięk
sze nawet teleskopy.
Orbity trzech pierwszych sond Lunar Orbiter były bardzo
mało nachylone w stosunku do księżycowego równika (od 12°
do 21 °) i dlatego zdjęcia otrzymane przy ich pomocy obejmują
tyłko obszacy położone w strefie równikowej. Dużo większe
zadania miały dwie ostatnie sondy tego typu, ponieważ orbity
ich w stosunku do księżycowego równika były nachylone aż
o 85°. Dzięki temu za ich pomocą można było fotografować
obszary połoŻO!Ile wzdłuż terminatora, co pozwoliło na objęcie
zdjęciami całej powierzchni Księżyca. Należy zaznaczyć, że orbity sornd były zmieniane w czasie lotu i to nieTaz kilkakrotnie.
(Przybliżone dane o or'bitach wszystkich pięciu sond Lunar Or- ·
biter podano w t1abeli I).
Tabela I
Nazwa sondy

Elementy orbit sond Lunar Orbiter
aposelenium Nachylenie do
periselenium
księżycowego
(w km)
(w km)
równika

l

l

Lunar Orbiter-1, sierpień

1966

200, 50, 40

1850

12°

200, 50 (115) 1
200, 50 (100)
(140)

1850

12° (17)

1850 (330)

21°

2700 (70)

6100 (3960)

85°

200, 100

6000, 1500

85°

Lunar Orbiier-2, listopad 1966
Lunar Orbiter-3, luty

1967
Lu nar

Orbiter-4, maj

1967
Lu nar Orbiter-5, sierpień

1967

1
) W nawiasach podano dane dla orbit, z których nie
wane zdjQcia.

były

wykony-

Lunar Orbiter-l wystrzelony został 10 sierpnia 1966 r. i po
czterech dniach lotu zaczął krążyć dokola Księżyca po orbicie
nachylonej w stosunku do jego równika o 12°. Był to pierwszy
amerykański aparat kosmiczny obiegający inne niż Ziemia cialo
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niebieskie (radziecki aparat kosmiczny Łuna-lO był wystrzelony
na orbitę księżycową 31 marca 1966 r.). Jego głóWillym zadaniem
było &fotografować 9 wybranych obszarów leżących w strefie
równikowej na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, gdzie mógł
by wylądować załogowy aparat kosmiczny. Przy pomocy sondy
Lunar Orbiter-l otrzymano także zdjęcie Ziemi (zdjęcie, repii'odukowane jest na pierwsmj stronie okładki Uranii, 1967, nr 1),
na którym widzimy Europę, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i część Ameryki Południowej.
Podobne, chociaż nieco bardziej rozszerwne zadanie miał wystrzelony 6 listopada 1966 r. Lunar 01·biter-2. Ptrzy jego pomo•cy
otrzymano pionowe zdjęcia 13 wybranych obszarów w równikowej strefie widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, spośród
których 5 ma wyjątkowo gładką powieJ7JChnię i doskonale nadaje się na lądowisko aparatu kosmicznego. Sonda ta wykonała
również szereg zdjęć ukośnych (panoramicznych), a między innymi krateru Marius oraz krateru Kopernik (panoramiczne
zdjęcia krateru Kopernik reprod'U!kowane są na wkładce Uranii,
1967, nr 7/8).
Wreszcie 4 lutego 1967 r. wystrzelony został Lunar Orbiter-3,
który krążył dokoła Księżyca po nieco więcej nachylonej orbicie
(o 21 °). Przy jego pomocy otrzymano pi<mowe zdjęcia 12 wybranych obszarów w równikowej strefie widocznej z Ziemi
półkuli Księżyca i szereg zdjęć panoramicznych 1 (zdjęcie krateru Kepler było reprodukowane na pierwszej stronie okładki
Uranii, 1967, nr 7/8). Przy pomocy Lej sondy udało się również
uzy kać zdjęcia okolicy upadku Rangera-B (20 luty 1965 r.), oraz
miejsce lądowania Łuny-9 (3 luty 1966 r.) i Surveyora-1 (2 czerwiec 1966 r.), co ma doniosłe znaczenie naukowe. Jedno ze
zdjęć obejmuje także okolicę Oceanus Procellarum (Ocean
Burz), gdzie 17 kwietnia 1967 r. wylądowal Surveyor-3 i przy
pomocy mikrokoparki wykopal rowki w księżycowym gruncie.
Zdjęcia otrzymane przy •p omocy trzech pierwszych oond Lunar Orbite1· obejmują około l 500 000 km2 powierzchni widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, z czego około 85 000 km 2 przypada na obszary brane pod uwagę przy wyborze lądowiska dla
pojazdu kosmicznego programu Apollo. Po dokładnej analizie
do dalszego badania wybrano 8 obszarów, które położone .,ą na
morzach księżycowych i mają wyjątkowo gładką powierzchnię.
Zdjęcie jednego z nich podajemy na stronie sąsiedniej.
1

m. in.

zdjęcie

reprodukowane na 2 str.

okładki.
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Nieco inne zadanie miała
sonda Lunar Orbiter-4, która
była
wystrzelona 4 maja
1967 r. Przede wszystkim sonda ta nie krążyła dokoła Księ
życa w płaszczyźnie równika,
ale nad obu biegunami. Dzię
ki temu można było fotografować
obszary położone
wzdłuż terminatora, co pozwoliło na uzyskanie zdjęć okolic
biegunowych i partii brzegowych. Zdjęcia te mają bardzo
duże znaczenie naukowe, ponieważ
partie brzegowe są
z Ziemi bardzo źle widoczne,
a okolice biegunowe na odwrotnej stronie Księżyca nie Zdjęcie obszaru' II P-2 (kraina leżąca na wschód od krateru Meskebyły w ogóle znane (zdjęcie
lyne), który ma bardzo gładką pookolicy południowego bieguna wierzchnię i nadaje się na lądowi
na niewidocznej z Ziemi pół sko załogowego statku kosmiczkuli Księżyca reprodukowane nego.
jest w Uranii 9/1967). Ponadto sonda Lunar Orbiter-4 krążyła w większej odległości od
Księżyca niż trzy poprzednie pojazdy tego typu i dlatego mogła objąć zdjęciami większe obszary jego powierzchni. Zdjęcia
otrzymane przy pomocy tej sondy obejmują około 99°/& powierzchni widocznej z Ziemi półkuli Księżyca oraz znaczną
część powierzchni na półkuli niewidocznej.
Przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter sfotografowano
około 60'% odwrotnej strony Księżyca, czyli do &fotografowania
pozostało jeszcze 40'% tej półkuli. Nie był bowiem sfOitografowany dość duży obszar we wschodniej częśd niewidocznej
z Ziemi pólkucli Kisiężyoa i obszary w rejonach obu biegunów.
Należy za:zn1l!czyć, że ·obszary biegunowe na odwrortmej stronie
K:siężyJOa nie były w ogóle znane, gdyż zdjęcia or!Jrzymane rprzez
~adzieckie aparaty k01smiczrne (Łunnik-3 i Sonda-3) nie obejmują
okolic biegun~owych. Na podstawte zdjęć otrzymanych przy
pomocy czterech sond Luna1· Orbiter oraz aparatu kosmicznego
Sonda-3 opracowana została w The Aeronautical Chart and
Information Center Ckwtogmafic:ZIIla słuilba amerykańskiego lotnictwa) plasty;czna m<llpa odwrotnej stromy Księżyca pt. Lunar
Farside Chart (NASA, Waszyngton, 1967).
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Udaną akcję zakończył Lunar Orbiter-S, który był wystcz.elony l sievpnia 1967 r. Sonda ta również krążyła nad księżyco
wymi biegunami, l€CZ w odróżnieniu od oondy Lunar Orbiter-4
mogla zbliżać się na mniejszą odlegltość od powierzchni Księ
życa. Zadaniem jej było sfotografować 41 wybranych obszarów
na widocznej z Ziemi rpóMruli Księżyca (między inlny:mi nastę
pujące kratery: Witelo, Gasserndi, Tycho, Pa~ry, Kopernik, Eratostenes, Alfons, H~pparchUJS i Petavius) oraz pows1Jałe 40'0/o
powierzchni na niewidoczmej półkuli. Z rpowierZO!Ilego zadania
Lunar Orbiter-S wywiązał się bez zarzutu.
Przy pomocy sondy Lunar Orbiter-S otrzymano również
bardzo interesujące zdjęcie Ziemi, które wykonane zostało z odległości 343 000 km. Zdjęcie obejmuje północną pólkulę naszej
planety oświetloną promieniami Słońca. Można na nim dokład
nie rozpoznać Grecję, Włochy, Bliski Wschód, Morze Czerwone,
Kanał Sueski, ws.chodnie wybr:oeże Afryki oraz mgliste zarysy
Indii. Podobne zdjęcie otrzymano już w r. 1965 przy rpamocy
radzieckiego satelity telekormunikacyjnego Molnia-1 (wjęcie reprodukowane było na okładce Uranii, 1966, nr 12).
Zdjęcia otrzymane przy pomocy wszystkich pięciu sond Lunar
Orbiter obejmują całą powierzchnię Księżyca. Wystarczylo więc
10 lat "ery kosmicznej" (Sputnik-l wy;puszczony był 4 ,paź
dziernika 1957 r.), a~by odwrotna strona Księżyca prrestała być
dla nas "terra incognita" (ziemią nieznaną). Ponadto zdjęcia te
dostarczyły nam wiele nowych danych o powierzchni Księżyca
i o procesach zachodzących
tam w przeszłości. PotwierN
dzają one hipotezę, że na
Księżycu występują utwory pochodzenia meteorytowego, wulkanicznego oraz
tektonicznego. Oto przyczynek do sporu selenologów,
który ciągnął się aż od
f XVII wieku.
w

s

Rys. l. Rysunek obrazujący
obszary na odwrotnej stronie
Księżyca sfotografowane przez
I, II, III i IV sondę Lunar Orbtter (miejsca czarne) i obszary
sfotografowane przez V sondę
Lunar Orbiter

(białe).
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przez sondy Lunar
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N

Orb i ter-4 i Lunar Orbiter- 5: A - kierunek obro-

tu K s iężyca, B - kierunek
ruch u sondy na orbicie
wokółksiężycowej,

C

strefa ukośnego oświetle
nia leżąca wzdłuż terminatora.

E

Bliższe dane o wybranych obszarach na
lądowisko
kosmonautów programu Apollo
podane zostały w tabeli II.

Tabela II

Oznaczenie
obszaru

Współrzędne

selenograficzne 1

dług.

l

szer.

II P-2
II P-6
II P-8
II P-11
III P-9
III P-11

II P-13
III P-12

1

)

Uwagi

Wyznaczone przez autora

Południowo-wschodni brzeg Mare Tranquillitatis (na wschód od
krateru Maskelyne)
Południowo-zachodni brzeg Mare
Tranquillitatis (na wschód od krateru Sabine)
Srodek Sinus Medii (na północ od
krateru Reaumur)
Wschodni brzeg Oceanus Procellarum (na wschód od krateru
Gam bart)
Wschodni brzeg Oceanus Procellarum (na wschód od krateru
Landsberg).
Południov.y brzeg Oceanus Procellarum (na północ od krateru
Wichmann)
Wschodni brzeg Oceanus ProceHarum (na zachód od krateru Encke)
Poludniowy brzeg Oceanus Procellarum (na północ od krateru
Flamsteed)

artykułu.
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Bard'ZI() ciekawe pod względem selenologicznym jest zdjęcie
Mare Orientale (Morze Wschodnie), które otrzymano przy pomocy sondy Lunar Orbiter-4. Morze to leży przy poludniowo-:aachodJnim brzegu Księżyca i dlatego z Ziemti jeSit bardzo źle
widoczne. Wrprawdzie było ono sfotografowane już 20 Hpca
1965 r. przez Sondę-3, aJe :na mjęciu otrzymanym przy pomocy
sondy Lunar Orbiter-4 widać o wiele więoej szczegółów. Widzimy więc, że Mare Orientale ma dokładnie kolisty kształt
i otoczone jest dwoma pierścieniami górskimi. ZeWinętrzny
pierścień ma około 1000 km średmicy, a nosi nazwę Cordiellera
Montes (Góry Kordyliery). Wewnętrzny natomiast pierścień ma
około 650 km średnicy, nazywa się zaś Rock Montes (Góry Skaliste). Wyższe są Kordyliery, których szczyty wznoszą się do
7000 m ponad pŁaszczyznę otoczenia. Kolisty kisz:talt morza oraz
liczne s1Jaire kratery w jego sąsie:dztwie są najlepszym dowodem,
iż morze to powstało w wyniku 111padku olbrzymiego meteorytu
lub ;nawet małej planetoidy na powierzchnię Księżyca.
Bardw interesujące jest porównanie kształtu Marre Orie!Thtale
z kształltem kirateru meteorytmvego Clearwater La:kes w Kanadzie (lotnicze zdjęcie tego krarteru było reprodukowane na
pierwszej stronie ok:ładki Uranii, 1965, nr 2). P~awd01poddbinie
w dalekiej przeszło§.ci krater ten hyl także otoczony dwoma
pierścieniami górskimi, lecz działaliność wody i powietrza zruszczyła je niemal ZUJpeł:nie. Za resztki wewtnęilrznego pierścienia
górskiego można uważać wyspy, które są ułożone koncentrycznie dokoła środka krateru wypełnionego dziś wodą.
Nie m~niej interesujące jest zdjęcie krarte.ru. Ciołk:O'Wski, mającego około 265 km ś:redlnicy i ba-ndzo złożorną budowę. Krater
ten był już sfotografowany 7 pa:źxiziernika 1959 1r. 1przez a1pamt
kosmtczny Łunnik-3, ale na zdjęciu sondy Lunar Orbiter-4 widoczmy jest w ·całej okazałości. W al górski tego olhrzymiego
krateru zosrtJał częściowo zniszczony na skUJtek obsunięcia się
bloków .sikalnych. Szczególnie interesujące są wewnętrzne zbocza rpół:nocno-zachodmiego walu, przypominające lawiny w ziemskich gómch. Dno krateru pokryte jest lawą, a w jego Ślrodku
~:najduje się góra 'c entralna utworzona z olbrzymich bloków
skalnych. Kirater tern rpawstał rnaj1prawdopodobrniej na skutek
upadku duŻ€jgo meteorytu, chociaż widać tu również śLady działalności wulkanicznej i tektoniCZillej.
Piękne i baJrd:zJo ciekawe jest również UJk:ośrne zdjęcie szcz;e. lilny Hyginusa, wykona~ne przez sondę Lunar Orbiter-3. SZICZ€lina ta ma od 3 do 8 lcrn szerokości i około 700 m głębokOOC'i.
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PrzY'pUS'Zicza się, :żJe skllada się ona z szeregu wulkanicznych
otworów w !księżycowej skorupie. W najbliższej ZJaŚ dkolicy jest
wyjątkowo glad!ka powierzchnia, co znów może SJUgerowat wylew 1awy wulkanieZIIl!ej. O zjawiskach wulkaniezn:yeh mówi również zdjęcie k:r ateru Mosting C, otrzymane takw przy pomocy
som:dy Lunar Orbiter-3. Podcza:s zaćmienia K!Siężyoa w dkolicy
tęgo kirateru odkryto "cieple pLamy", emi tuj.ące doś: ć silne :promieniowa~nie IPOdrczerwone. PrzJlpuszcza się, re odpowiedzialne
za to są utwory podobne do wydm, które znajdują się niedalelm wspomnianego krateru.
Z powyŻJszyeh rozważań wytnika, że zdjęcia otrzymane prz:e z
sondy Lunar Orbiter dJos.ta:r ezyly wiele oetnnego mate,riału naukowego, a szczegółowa ich analiza na pewno przyniesie jeszcze więcej wiadomoś:ci o pochodz,e:niu utworów lmłężycowych.
P.onadto ma podstawie tych 'Zidjęć opracowane 'ZiOstaną, bardzo
ddkladrne ma~py rp owier.u:hni Księżyca, ktÓ!re w niedalekiej już
zapewne przyl'>zlości oddadzą duże usługi koomom.aUitom.
(Opracowano na podstawie pracy L. R. S c h e r er a pt. The Lunar Orbiter photographic missions, NASA, Waszyngton, 1967)

KRONIKA
Nowa Delfina
Widoczna gołym okiem gwiazda nowa została odkryta w gwiazdozbiorze Delfina przez angielskiego amatora G. E. D. A l c o ck a, wieczorem 8 lipca 1967 roku . Jasność Nowej Delfina w chwili odkrycia wynosiła 5.6 mag, zaś współrzędne: a = 20h40.m1, ll = 18° 59'. Obserwację
Alcocka potwierdził M. P. C a n d y z Royal Greenwich Observatory
i podał wiadomość o odkryciu astronomom amerykańskim. W kilka
godzin po odkryciu R. E. Z i s s e l fotornetrując fotoelektrycznie Nową
za pomocą 20 calowego reflektora Yale University Observatory stwierdził, że jej jasność w żółtym świetle wynosi 5.73 mag. Astronomowie
z kilku obserwatoriów odnaleźli Nową na kliszach otrzymanych niedługo przed odkryciem. Na zdjęciu patrolowym otrzymanym w Sonneberg Observatory (N.R.D.) w dniu 30 cz"erwca 1967 jasność Nowej w y nosiła 6.7 mag. Tę samą jasność wyznaczono z otrzymanego 13 godzin
później zdjęcia w Japonii. Złożenie wszystkich obserwacji pokazuje, że
Nowa miała maksimum około· 7 lipca i blask jej pozostawał mniej wię
cej stały , z małymi oscylacjami w okresie miesiąca. Nowa Delfina jest
więc tzw. powolną nową. Na Mount Wilson otrzymano widmo Nowej.
Zidentyfikowano m. in. linie: zjonizowanego wapnia, jednokrotnie zjonizowanego żelaza, wodoru. Najwyraźniejsze linie mają dwie skła
dowe: szeroką emisyjną i absorpcyjną, przesuniętą ku niebieskiej czę
ści widma. Próbowano też odszukać na starych kliszach gwiazdę w stadium przed wybuchem. Bardzo blisko miejsca, gdzie obecnie świeci
Nowa Delfina, na starych kliszach znajduje się słaba gwiazda 12 mag.
W. W e n z e l z Sonnebergu na podstawie 222 zdjęć z lat 1928-1966
stwierdził, że ta gwiazda prawie nie zmieniała swej jasności: blask jej
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oscylował wokół 11.9 mag. W. L i l l er opracowując klisze harvardzkie
z lat 1890-1952, stwierdził, że gwiazda ta nie miała w tym okresie żad
nego maksimum. Bardzo niepewne wyniki dała próba określenia typu
widmowego pre-nowej, gdyż obraz gwiazdy na spektrogramach jest
bardzo nikły. Spektrum pre·- nowej określono na F3. Główną przeszkodą
w uznaniu tej słabej gwiazdy 12 mag za pre-nową jest zbyt mała, bo
wynosząca zaledwie 6.5 wielkości gwiazdowej, różnica między maksimum
blasku i jasnością gwiazdy w stadium pre-nowej. Jest rzeczą zupełnie
możliwą, że prawdziwa pre-nowa eyła bardzo ciemną gwiazdą, znajdującą się w bliskim sąsiedztwie badanej gwiazdy 12 magnitudo.

wg Sky and Telescope, vol. 34, nr 2 i 3

PlOTR FLIN

Plastyczna mapa
strony Księżyca

odwrotne~

W sierpniu 1967 r. wydano w Waszyngtonie plastyczną mapę odwrotnej strony Księżyca pt. Lunar Farside Chart (skrót LFC-2). Mapa ta
była opracowana w The AeromauticaL Chart and Information Center
(kartograficzna służba amerykańskiego lotnictwa) na podstawie doskonałych zdjęć powierzchni Księżyca, które otrzymano przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter (l - sierpień 1966 r., 2 - listopad 1966 r., 3 luty 1967 r. i 4 - maj 1967 r.).
Mapa LFC-2 wydana jest w podziałce l : 10 000 000, czyli 10 mm na
mapie odpowiada 10 km w , rzeczywistości. Równikowa strefa została na
niej przedstawiona w odwzorowaniu Merkatara (obszar położony między
48° szerokości północnej a 48° szerokości południowej), biegunowe zaś
o}rolice w odwzorowaniu środkowym (gnomicznym). W rezultacie wszystkie utwory na mapie LFC-2 mają rzeczywiste kształty, co wygląda bardzo efektownie i umożliwia porównywanie utworów leżących w róż
nych r,egionach Księżyca.
Na mapie LFC-2 nazwy mają tylko nieliczne utwory położone w zachodniej części niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca oraz utwory brzegowe i biegunowe, które były znane już z obserwacji ziemskich. Zresztą
nazewnictwo pozostałych utwmów na tej półkuli nie jest jeszcze ustalone, ponieważ na XIII Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej nie podjęto w tej sprawie żadnych decyzji. Zatwierdzono bowiem
tylko nazwy proponowane przez uczonych radzieckich dla utworów
sfotografowanych w r. 1959 przez sondę Łunnik-3.
Zdjęcia otrzymane przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter obejmują zaledwie 60'0 /w niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca i dlatego
na mapie LFC-2 znajdują się jeszcze "białe plamy". Fazostałe bowiem
40~1~~> tej półkuli było sfotografowane przez sondę Lunar Orbiter-5, ale
nastąpiło to dopiero w sierpniu 1967 r. "Białe plamy" obejmują obszary
w rejonach obu biegunów, niewielką krainę położoną na zachód od Mare
Moscoviense oraz zachodnią część Mare Somniorum. Największy nieznany obszar znajduje się przy północnym biegunie, gdyż okolica pol udniowego bieguna została niemal w całości sfotografowana już przez
sondę Lunar Orbiter-4.
"Białych plam" byłoby

na mapie LFC-2 znacznie więcej, bo zdjęcia
otrzymane przy pomocy czterech sond Lunar Orbiter nie obejmują
także dość dużego obszaru we wschodniej części niewidocznej z Ziemi
półkuli Księżyca. Jednak przy jej opracowaniu wykorz.ystano zdjęcia
otrzymane przez uczonych radzieckich w r. 1965 przy pomocy aparatu
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kosmicznego Sonda-3. Z tego powodu obszar położony mniej więcej mię
dzy 110 a 140 stopniem długości zachodniej przedstawiony jest mniej dokładnie, ponieważ Sonda-3 fotografowała Księżyc z większej odległości
niż sondy Lunar Orbiter i zdjęcia otrzymane przy jej pomocy zawierają
mniej szczegółów.
W najbliższym zapewne czasie ukaże się druga edycja mapy LFC-2,
na której nie będzie już "białych plam", gdyż wykorzystane zostaną
zdjęcia otrzymane przy pomocy sondy Lunar Orbiter-5.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Nowy olbrzymi krater na Saharze

W czasie czterodniowego lotu Gemini-4 w czerwcu 1965 r. astronauci
J. A. McDivett i Edward H. White, wykonali 114 barwnych
zdjęć powierzchni Ziemi. Na jednym z tych zdjęć wykryto duży kolisty
utwór położony w jednej z najbardziej niedostępnych części Sahary w górach Tibesti w republice Czad. Utwór ten leży o 110 km na południa-zachód od wysokiej góry Emi Kousi, i wydaje się serią koncentrycznych górskich grzebieni o największej średnicy 18 km w górno-dewońskim piaskowcu. Wprawdzie bliskość czwartorzędowych wulkanów górskiego grzbietu Tibesti nasuwałaby myśl o wybuchowym wulkanicznym pochodzeniu tego utworu, to jednak podobieństwo jego do kopalnych, prawdopodobnie uderzeniowych, kraterów Clearwater Lakes
w Kanadzie może nasuwać również hipotezę jego pochodzenia ze spadku
olbrzymiego kosmolitu. Nadto krater Tibesti wykazuje pewne podobień
stwo do wielkiego utworu Les Richat w Mauretanii o średnicy 35 km,
w którym kolejne pokłady piaskowca i innych skał (od dolnokambryjskich do Ordowiku) rysują wspaniałe koncentryczne aureole.
Astronauci z Gemini-4 sfotografowali również już znane, przypuszczalnie kosmiczne, kratery.
Powyższe wstępne dane nasuwające możliwość kosmicznego pochodzenia wspomnianego utwo-ru powinny spowodować wysłanie na miejsce ekspedycji złożonej z geologów i meteorytyków celem szczegółowego
zbadania krateru i m. in. poszukiwań w jego okolicy i wnętrzu meteorytów.
LITERATURA: .
P ok r z y w n i ck i, .,Zerodowane kratery kosmiczne na Saharze. Lodowcowa
dolina Otztal w Alpach Tyrolsl{ich", Urania, nr 1, ss. 20-211, 1966.
Sky and Telescope, Vol. XXVI, nr 4, ss. 1911-199, 1-963.
Sky and Telescope, Vol. XXIV, nr l, s. 12, 1967.

J.

JERZY POKRZYWNICKI
Czyżby

na

Księżycu istniał

skroplony gaz?

Jest bardzo możliwe, że w biegunowych okolicach Księżyca znajduje
się skroplony gaz. Z taką hipotezą wystąpili uczeni amerykańscy po
wstępnym przestudiowaniu zdjęć otrzymanych w sierpniu 1967 r. przy
pomocy sondy Lunar Orbiter-5. Od pewnych bowiem kraterów wybiegają jakieś tajemnicze "języczki", które stopniowo zwężają się i wreszcie zanikają. Kratery te występują tylko w pobliżu księżycowych biegunów i dlatego ich dna są prawie zawsze pogrążone w cieniu. Jest tam
więc stale bardzo niska temperatura, skutkiem czego gazy wydobywające się z wnętrza Księżyca mogą ulegać skropleniu.
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Oczywiście trudno już dziś powiedzieć, czy i w jakim stopniu przypuszczenia uczonych amerykańskich odpowiadają rzeczywistości. Więcej
zapewne danych na ten temat dostarczą nam "księżycowe laboratoria",
o których na ostatnim kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej
mówił wybitny selenolog radziecki A. A. M i c h aj ł o w. Przy okazji
warto jednak przypomnieć, że 3 listopada 1958 r. znany astronom radziecki N. A. K o z y r i e w obserwował na Księżycu obłok rozrzedzonego gazu, a to świadczyłoby o istnieniu tam jeszcze dziś zjawisk wulkanicznych. Gaz ten wydobywał się z górki centralnej krateru Alfons i po
naświetleniu promieniami Słońca zaczął świecić fluoryzować.
Wkrótce po ogłoszeniu tej obserwacji uczony radziecki Wl. K o m ar o w wystąpił z niezwykle śmiałą hipotezą, że na Księżycu mogą znajdować się bogate pokłady ropy naftowej. Do podobnego wniosku dochodzi również W. F. L i b by, uczony amerykański z Uniwersytetu
Kalifornijskiego. Jego zdaniem pokłady ropy naftowej mogły na Księ
życu wytworzyć się z prostych substancji chemicznych (np. z metanu)
pod wpływem silnego napromieniowania. (0 anorganicznym pochodzeniu nafty wspominał już D. I. M e n d e lej e w w r. 1879). W podobny
także sposób mogą powstawać różne złożone substancje organiczne, jakie często spotykamy w meteorytach.
Widzimy więc, że przypuszczenia uczonych amerykańskich o istnieniu
na Księżycu skroplonego gazu nie są wcale pozbawione podstaw. Na
ostateczne jednak rozwiązanie tej zagadki musimy chyba poczekać, aż
na powierzchni Srebrnego Globu wylądują lunonauci i przeprowadzą
odpowiednie badania na miejscu.
STANISŁAW

Jowisz promieniuje

więcej ciepła niż

R. BRZOSTKIEWICZ

otrzymuje

Niedawno astronom amerykański Frank J. L o w z Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Arizońskiego stwierdził, że Jowisz wysyła mniej więcej 2,5 raza więcej promieniowania niż go otrzymuje od
Słońca, a jego temperatura (-143°C) jest większa niż ta jaka wynika
z obliczeń dla tak oddalonej od Słońca planety. Pomiary swe wykonał
Low przy pomocy teleskopu ze zwierciadłem o średnicy 154,9 cm
i chłodzonego ciekłym helem germanowego bolometru.
ANDRZEJ MARKS

Satelita LAS

Europejska wspólnota kosmonautyczna ESRO konstruuje obecnie mię
dzy innymi satelitę o nazwie LAS (Large Astronamical SateHite -Wielki
Satelita Astronomiczny). Ma on być gotowy w r. 1971. Satelita mieć bę
dzie masę 800 kg, długość 3 m i średnicę l m. Wyposażony będzie w teleskop Le zwierciadłem o średnicy 76 cm ważącym 227 kg. Teleskop ten
będzie służył do badania widma gwiazd, materii międzygwiazdowej,
mgławic i galaktyk, szczególnie w nadfiolecie i promieniowaniu rentgenowskim. Przypuszcza się, że umożliwi on uzyskanie widma około 5000
gwiazd. W czasie obserwacji konieczna jednak będzie nieosiągalna dotąd dokładność orientacji przes1:irzennej satelilty.
ANDRZEJ MARKS
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KRONIKA PTMA
Szkoleniowy turnus obserwacyjny w

Niepołomicach

Podobnie jak ubiegłym roku, i w tym roku Niepołomice gościły zgrupowanie miłośników astronomii, mające na celu wychowanie nowych
obserwatorów. Na pełne dwa tygodnie (1-15 sierpnia) praktycznie zawładnęła Szkołą Podstawową Nr l i Stacją Obserwacyjną Oddziału Krakowskiego PTMA w Niepołomicach osiemnastoosobowa grupa młodzieży
z całej Polski, reprezentująca aż 13 Oddziałów Towarzystwa. Wiek
uczestników zawarty był w wąskich tym razem granicach 14-19 lat.
"Delegatami na zlot młodych astronomów" byli: Kazimierz Szatanik
(Bielsko-Biała),
Lech Detmer (Bydgoszcz), Wojciech Sędzielewski
(Gdańsk-Oliwa), Piotr Brzezina (Gliwice), W\()jciech Batorowski (Kraków), Zbigniew GałQcki (Laski, woj. Poznań), Jadwiga Beme (Legnica),
Jerzy Czaja, Andrzej Galgon i Janusz Sylwester (Opole), Jerzy Każroier
czak (Osjaków, woj. Łódź), Zbigniew Dzierżyński (Rawicz, woj. Poznań),
Danuta Kuroczkin i Wiesława Limont (Toruń), Antoni Soska (Tarnów),
Barbara Grudkawska (Warszawa), Stanisław śniegocki (Wrocław) i Krzysztof Stropek (Zamość).
Tym razem skład kierownictwa turnusu stanowiło drugie pokolenie
obserwatorów wychowankowie turnusów na Turbaczu: P i o t r
l-' l i n i mgr B o g u m ił a C z er l u n c z ak i e w i c z (Kraków) oraz
L e c h B a r s ki (Szczecinek), przy czynnej pomocy kierownika Centralnej Sekcji Obserwacyjnej Gwiazd Zmiennych Zaćmieniowych A ndr z e j a S ł o w i k a (Kraków).
Uczestnicy turnusu zamieszkali (na koszt PTMA) w Szkolnym Schronisku Turystycznym. Dyrektor szkoły mgr K a z i m i er z U r b a ń s k i
użyczył pomieszczeń szkolnych na zajQcia teoretyczne oraz na salę jadalną dla młodzieży. Zajęcia praktyczne prowadzono na terenie Stacji.
Celem turnusu było przygotowanie i zachęcenie uczestników do podjęcia samodzielnych obserwacji astronomicznych. W pierwszych dniach
turnusu uczestnicy zapoznali się z niebem, nauczyli się odnajdywać
ciekawsze obiekty oraz zaznajomili się z instrumentami różnego typu,
tak że mogą odtąd pełnić funkcję demonstratorów na publicznych pokazach nieba. Do tej części programu szkoleniowego należała nauka
praktycznego korzystania z obrotowej mapy nieba oraz z atlasów i roczników astronomicznych. Młodzież opanowała dosyć dobrze umiejętność
odnajdywania wybranych obiektów i ich identyfikację w atlasie lub
na mapie. Sporo uwagi poświęcono praktycznemu przygotowaniu się do
obserwacji oraz trudnościom związanym z obsługą różnego rodzaju
instrumentów (mała lunetka, duży refraktor, reflektor w układzie Newtona, tak na montażu paralaktycznym jak azymutalnym). Największym
instrumentem jakim dysponowała Stacja na okres turnusu był teleskop
zwierciadlany o średnicy <I>
300 mm, wypożyczony nam uprzejmie
przez doc. dr K. K o r d y l e w s k i e g o.
Po tego rodzaju wprowadzeniu ogólnym można było przystąpić do
zajęć obserwacyjnych sensu stricto, popartych bardziej szczegółowymi
wykładami. Z opracowanych tematów obserwacyjnych należy wymienić: Słońce, gwiazdy zmienne i meteory. Ponadto parę wykładów poświę
cono takim zagadnieniom jak: fotometria zakryć Księżyca, obserwacje
7akryć gwiazd przez Księżyc, obserwacje i poszukiwania komet oraz
obserwacje zjawisk sporadycznych.
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Do obserwacji meteorów wykorzystano noce aktywności roju Perseid. Uczestnicy prowadzili rejestrację meteorów w celu wyznaczenia radiantu oraz wyznaczenia gę
·Stości roju. Poza tym prz.e prowadzono parę ekspozycji astrografem
zmontowanym z lunetki AT-l, aby
tą drogą uzyskać ślady przelotów
jaśniejszych meteorów na kliszy.
Niestety warunki atmosferyczne
nie pozwoliły na uzyskanie więk
szej ilości klisz, dlatego też próba
wyznaczenia radiantu metodą fotograficzną nie powiodła się. Po zaznajomieniu się z metodami wizualnych obserwacji Słońca, obserwatorzy przystąpili do obserwacji
plam słonecznych i pochodni, co
w miarę warunków pogody kontynuowano do końca turnusu. Przez
kilka pogodnych godzin przed świ
tem prowadzono również poszukiwania komet.
Obserwacje gwiazd zmiennych
poprzedzono wykładami omawiającymi zasady fotometrii wizualnej oraz opraco•w anie obserwacji.
W całonocnych zajęciach praktycznych kładziono tu główny nacisk na tzw. "dochodzenie", czyli
odszukiwanie gwiazdy na niebie
na podstawie mapki, oraz na opanowanie metody oceny jasności
gwiazdy zmiennej. Uzyskany materiał obserwacyjny został wstępnie
opracowany przez młodzież. Biorąc
pod uwagę nienajlepsze warunki
obserwacyjne (tylko dwie noce
prawie bezchmurne) należy ocenić
fakt dokonania ponad 900 ocen jasności gwiazd zmiennych zaćmie
niowych i wyznaczenia z tego około
40 minimów, jako owoc zapału
i entuzjazmu z jakim uczestnicy
pracowali w ciągu całego turnusu.
Pogodę
mieliśmy
niesprzyjającą. Wiele

wyjątkowo

godzin wieczornych i nocnych przesiedzieliśmy koło pawilonów Stacji, na
Fot.: B. Czerlunczakiewicz,
A. Słowik.

P.

Flin,
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cegłach ułożonych w kręgu, czekając na rozchmurzenie. Prowadzone
w ciemnościach dyskusje wyjaśniały wiele zagadnień z różnych działów
astronomii i fizyki i często były kontynuowane w czasie wolnym następnego dnia.
W sumie niepołomickie zgrupowanie ocenić należy jako imprezę
w pełni udaną i chyba można zaryzykować twierdzenie, że turnusy
obserwacyjne powinny być organizowane właśnie w tego typu, jednorodnych pod względem wieku, grupach.
Rolę gospodarza ofiarnie i z dużym poświęceniem pełniła Pani A n n a
Urbańska, małżonka Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr l, otaczając
młodzież macierzyńską wręcz opieką.

Uroczystość zakończenia turnusu, w której wziął udział zasłużony dla
Stacji dyr. K. Urbański, została również uświetniona obecnością
Gospodarza Miasta W ł a d y s ł a w a W ł o d a r c z y k a.
Wj;zyscy razem żałowaliśm.v, że to już koniec; młodzi rozjechali się
niechętnie, pocieszając się myślą, że w przyszłym roku znowu tu wrócą.
Sądzę, że w imieniu wszystkich uczestników turnusu mam prawo podziękować organizatorom tej imprezy Zarządowi Głównemu, Zarzą
dowi Oddziału krakowskiego PTMA i gospodarzom Schroniska PTSM,
pp. Urbańskim - oraz wyrazić nasze wspólne nadzieje, że w przyszłości
będzie organizowanych tego typu zrgupowań więcej i to nie tylko dla
początkujących, ale i dla zaawansowanych obserwatorów.

\

BOGUMIŁA CZERLUNCZAKIEWlCZ

NOWOś,CI WYDAWNICZE
GRANICE ASTRONOMII. PWN, Biblioteka Problemów,
zł 55.-.
Ilość zagadnień, którymi zajmuje się astronomia systematycznie wzrasta. Wzrost ten znajduje swe odbicie w licznych publikacjach o charakterze monografii, a przede wszystkim w czasopisach astronomicznych
i popularno-naukowych uwzględniających tematykę astronomiczną. Rozproszenie problemów nowych w różnych wydawnictwach powoduje konieczność zebrania ich, usystematyzowania i sklasyfikowania co pewien
czas. Ternu właśnie celowi ma służyć książka F. Hoyle'a. Zebrane w niej
problemy współczesnej astronomii ułożone zostały tradycyjnym systemem od dotyczących naszej planety Ziemi, poprzez Układ Słoneczny,
gwiazdy, aż po galaktyki, łącznie z zagadnieniami kosmologii i materii.
Silny związek astronomii z fizyką podkreśla Autor przez omówienie
osiągnięć fizyki zwłaszcza nuklearnej w dwu rozdziałach. Niektóre
z omawianych zagadek Ziemi nawiązują w dużym stopniu do badań
geologii i geofizyki. Szczególnie interesuJące są hipotezy związku zjawisk kosmicznych z okresami zlodowaceń na Ziemi.
Wśród zagadnień Układu Słonecznego na czoło wybija się pochodzenie planet; problem do tej pory nie rozwiązany w sposób zadawalający,
a bodajże najbardziej fascynujący, gdyż związany z możliwością i często
tliwością występowania we Wszechświecie innych układów planetarnych.
Obok pochodzenia planet interesujące są ich dalsze losy, związane z ewolucją gwiazdy, której towarzyszą. Z tego względu Autor sporo miejsca
poświęca ewolucji gwiazd, która łącznie z hipotezami ich pochodzenia
może być rozpatrywana tylko w powiązaniu ze światem galaktyk. Autor
wprowadza czytelnika w niezmierzone otchłanie czasu i przestrzeni ukazując zadziwiające bogactwo problemów związanych z galaktykami.
Fred Hoyle -

t. 112, Warszawa 1967, str. 458, cena
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W zakończeniu przedstawione są zagadnienia kosmologii i ich obserwacyjne testy oraz pochodzenie i ewolucja materii we Wszechświecie.
Książka F. Hoyle'a stanowi prawdziwą kopalnię tematów dla prelegentów, popularyzatorów astronomii. Doskonały styl narracji Autora,
który o trudnych problemach pisze w sposób interesujący oraz bardzo
dobre tłumaczenie doc. dr J. Smaka pozwalają na łatwe i trwałe przyswojenie sobie współczesnych problemów astronomii.
Pierwsze wydanie "Granic astronomii" w języku angielskim ukazało
się w r. 1955. W międzyczasie zaszły zmiany niektórych poglądów wskutek postępu badań, dlatego też cennym uzupełnieniem książki jest rozdział "Niektóre wyniki badań lat ostatnich'' pióra prof. dr W. Z o n n a.
Wymienić tu należy zwłaszcza nowe dane odnośnie Księżyca, planet
i przestrzeni międzyplanetarnej oraz odkrycie kwasarów i jego znaczenia
dla kosmologii.
Liczne ilustracje oraz skorowidze: nazwisk i rzeczowy uzupełniają
tekst.
KTO, KIEDY, DLACZEGO W KOSMOSIE? - praca zbiorowa pod reJer z e g o H er l i n g a. Wyd. Iskry. Warszawa 1967, str. 375,
18.-.
Jest to kolejny tom Encyklopedii Młodzieżowej wydawanej od r. 1956
przez WydaWnictwo Iskry. Dotychczas ukazały się cztery tomy wielotematyczne oraz jeden tom poświęcony technice. Poszczególne tomy
stanowią zamknięte całości, opracowywane są na podstawie pytań nadsyłanych do Redakcji. Autorami odpowiedzi są znani popularyzatorzy
różnych dziedzin wiedzy i techniki. W opracowaniu tomu poświęconego
zagadnieniom kosmicznym brało udział trzynastu autorów, wśród nich
znani czytelnikom Uranii: mgr Jerzy C wirko-G o d y ck i, doc.
dr A n dr z ej W r ó b l e w s k i i prof. dr W ł o d z i m i er z Z o n n.
"Kto, kiedy, dlaczego w Kosmosie" zawiera 148 pytań i odpowiedzi.
Tematyka ich jest bardzo obszerna: od początków kosmicznych zaintererowań ludzi, aż po zagadnienia wybiegające w przyszłość i na razie
stanowiące ciągle jeszcze domenę fantastyki. Większa część opracowań
dotyczy astronautyki w aspektach: technicznym, biologiczno-medycznym,
fizycznym, historycznym, prawnym. Występują także zagadnienia czysto
astronomiczne jak np.:
- co to jest precesja?
- z czego powstają gwiazdy i jak to przebiega?
- co to są quasi-gwiazdy (kwasary)?
- jak wygląda rozpowszechnienie pierwiastków w Kosmosie?
szereg innych, podobnych.
Bardzo przystępne, a równocześnie wyczerpujące ujęcie zagadnie1'1
pozwala polecić tę książkę nie· tylko młodzieży, dla której głównie jest
przeznaczona, ale także wszystkim interesującym się rozwojem astronautyki i badań Kosmosu.
dakcją
cena zł

IsaakAsimow-NAUKA Z LOTU PTAKA. PWN, Biblioteka Problemów, t. 113, Warszawa 1967, str. 287, cena zł 30.-.
I. A s i m o w profesor Uniwersytetu w Bostonie - jest znanym

w USA i szeregu innych krajach popularyzatorem nauk przyrodniczych.
"Nauka z lotu ptaka" jest zbiorem esejów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Książka jest podzielona na cztery części mówiące o: biologii, chemii, fizyce i astronomii. W~.>pólnym wątkiem łączącym te części
jest zagadnienie życia, warunków w jakich powstaje i rozwija się.
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W interesującej czytelników Uranii części astronomicznej autor podaje m. in. "przepis na planetę", a następnie zastanawia się nad możli
wością dalszego rozwoju ludzkości w Układzie Słonecznym. W zakoń
czeniu podaje autor jako pewną ciekawostkę, że skoro obecnie Ziemia
otrzymuje jedną dwumiliardową cz ę ść promieniowania słonecznego,
która wystarcza dla 3 mld. ludzi, to wykorzystanie całego promieniowania Słońca pozwoliłoby na utrzymanie 6 kwadrylionów ludzi. Dalej
wysuwa autor koncepcję "rozproszkowania" ciał Układu Słonecznego
na planetoidy z wydrążonymi tunelami (dla zwiększenia powierzchni
użytkowej) i zasiedlenie ich ludźmi.
Lekki styl literacki oraz mnóstwo porównań liczbowych pozwala traktować "Naukę z lotu ptaka" jako lekturę dla wypoczynku. Ilustracje,
tabele i indeks uzupełniają tekst.
ALEKSANDER KUŚNIERZ

Astronomia dla dzieci i

młodzieży

•

Populary zacja astronomii wśród dzieci i młodzieży nie jest zadaniem
niemniej jednak koniecznym. Już w wieku przedszkolnym
dziecko styka się z niektórymi pojęciami z astronomii i astronautyki,
słyszy je w rozmowach dorosłych, dowiaduje się o nich z gazetek dla
dzieci. W miarę dorastania ilość tych pojęć rośnie, a równocześnie czę
sto pojawia się zaciekawienie i próby ujęcia tych fragmentarycznych
wiadomości w pewną całość. Dobrze jeśli rodzice lub ,ktokolwiek z otoczenia dziecka potrafi mu w tym pomóc, w przeciwnym razie trzeba
sięgać do literatury, a dostosowanie pojęć astronomii choćby w bardzo
popularnym wydaniu do możliwości zrozumienia ich przez dziecko nie
jest sprawą łatwą. Dotkliwą lukę jaka istniała w tym zakresie w polskim
piśmiennictwie zapełniają obecnie pierwsze pozycje.
łatwym,
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Włodzimierz Zorm i Elwira Milewska ASTRONOMIA. 1'11srtytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1966, str. 132, cena zł 45.-.
Tematycznie książka obejmuje całość podstawowych zagadnień astronomii, a więc najbliższe rejony Kosmosu: Słońce, Księżyc, planety i komety. W osobnym rozdziale ujęto opis Ziemi jako planety. Autorzy pokusili się także o objaśnienie młodym czytelnikom trudnych zagadnieó.
gwiazd, mgławic i galaktyk. Książkę kończy aktualny obecnie rozdział
o podróżach kosmicznych. Dla lepszego oddziaływania na wyobraźnię
dziecka książka jest bogato i dowcipnie ilustrowana. Obok współ
czesnych fotografii znajduje się wiele reprodukcji średniowiecznej grafiki, która pozwala lepiej zrozumieć rozwój astronomii od czasów dawnych do obecnych.

ALEKSANDER KUSNIF.RZ

KALENDARZYK HISTORYCZNY
31 grudnia 1719 r. zmarł John Flamsteed
John F l a m s t e e d urodził się 19 sierpnia 1646 r. w Derby (Anglia).
Początkowo studiował teologię i nawet przez Jcrótki czas był proboszczem
w Burton. Od najmłodszych jednak lat interesował się astronomią, dokonując obserwacji kom~t oraz zaćmień Słońca, których wyniki przesyłał Królewskiemu Towarz,ystwu Astronomicznemu w Londynie. Obserwacje te zwróciły uwagę uczonych i za ich namową Flamsteed
w r. 1670 zaczął studiować astronomię w Cambridge. Po ich ukończeniu
zajmował się opracowaniem metody określania długości geograficznej
' na morzu, za co został przez, króla K ar o l a II powołany na stanowisko "astronoma królewskiego" z roczną pensją w wysokości 100 funtów.
W r. 1675 prz,ystąpił do budowy obserwatorium w Greenwich pod Londynem i został pierwszym jego dyrektorem. Na wyposażenie tego obserwatorium nie otrzymał żadnych funduszy, dlatego na ten cel poświęcił
spadek po ojcu, a nawet wynagrodzenie swego asystenta Abraham a
S h ar p a
w 1742 r.). Założonym przez siebie obserwatorium kierował do końca życia, a jego następcą został E d m u n d H a l l e y.
Obserwatorium w Greenwich zostało wyposażone w sekstans o promieniu dwóch metrów, w duży ścienny kwadrant oraz długoogniskową
lunetę. Prz,y pomocy tych instrumentów Flamsteed w r. 1689 przystąpił
do obserwacji położeń gwiazd. Ogółem wykonał około 20 000 pomiarów
pozycyjnych gwiazd i na tej podstawie ułożył katalog 2935 gwiazd o nie
osiągalnej przedtem dokładności. Było to możliwe, ponieważ Flamsteed
konsekwentnie wprowadzał nowe metody obserwacji. Pierwszy zaczął
systematycznie używać zegarów, a także teleskopu połączonego, z kwadrantem oraz mikrometru. W rezultacie znacznie przewyższył dokładność
pomiarów Ty c h o n a Brah e (1546-1601) i Ja n a H e w e l i us z a (1611-1687). średni błąd ich obserwacji WIJnosił bowiem około 1',
natomiast Flamsteed obniżył go do 10". Jego pomiarów pozycji Księżyca
użył Izaak N e w t o n do sprawdzenia prawa grawitacji.
Wyniki obserwacji wykonanych przez Flamsteeda w latach 1689-1705
opublikowane zostały w dziele pt. Historia coelestis Britannica (Londyn,
1712 i 1725), które jest pierwszym współczesnym katalogiem gwiazd.
Po jego śmierci wydany został wielki atlas nieba pt. Atlas Coelestis
(Londyn, 1729), przewyższający wszystkie poprzednie wydawnictwa
tego typu.
STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ

<=.

-----------------
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KA LENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

GRUDZIEŃ

1967 r.

W pierwszych

dniach miesiąca możemy próbować odnaleźć
Merkurego, ja'lm gwiazdę około -0.6 wielkości, rankiem,
nisko nad poludniowo-wschodnim ho:ryzontem. Natomiast bez
trudu odnajdziemy W€!Ilus błyszczącą pięknie nad wschodnim
hmyzontem jako Gwiazda Poralllna około -3.7 wiehlmści.
Mrars widoczny jest wieczorem jako cz.ell'Wona gwiazda około
+ 1.2 wielkości w gwiazdozbiorze ~ozioro:llca. Jow"sza, wraz
z jego cztteremja księżycami galHeu:szowymi, możemy już ohM~r
woWiać prawie całą noc w gwiazdozbio:rz,e Lwa. Satuma odnajdziem,y pr~ed pół:nocą jako gwiazdę pierwszej wielko&ci na granicy gwi~zdozbiorów Ryib i Wieloryba.
Urana moŻiemy potszuikiwać przez lornetkę w ostatnich godzinach nocy na granicy gwiazdozbiorów Lw:a i Panny. Pluton
przebywa takŻie w Lwie i widoczny jest nad m tn em, ale dostępny
jes~t tylko przez wielkie te leslkopy. NE'ptun .prz,e tbywa ztbyt blisko
Slońoa na niebie i je~t :niewi:doeztny.
Za 'POmo,cą większ)'lch lunet moŻiemy też odntaleźć dwie planetoidy okoŁo 10 wielikości gwiazdowej, Dembowsk,ą na granicy
gwiazdoztbiorrów B)'lka, Woźni,cy i Perseusza O!I'az Fo11tunę
w gwiazdozbiorze Byka. Obie planetki widoczne :są przez eałą ·
noc i obie na początku ,g rudnia znajdą :się w opozycji względem
1

Słońca.

W grudniu przypada też okres aktywności dwóch Dojów meteorytowych: około 13 ~grudnia promieniują G e m i n i d y, a około
22 grudnia U r s y d y. Wa:runk:i obserwacji metemów z. obydwu
rojów są jednak w tym roku niekorzystne.
2cl4h Merkury w bliskim, lecz niewidocznym złączeniu z Neptunem.
4/5cl Księżyc l Jowisza i jego cień przechodzą na tle tarczy planety.
O Oh53m pojawia się cień l księżyca, a o 2h7m sam księżyc l rozpoczyna
przejście przed tarczą Jowisza. Cień kończy przejście o 3hlOm, a sam
księżyc o 4h23m.
5d9h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
5/6d Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia l księżyca
Jowisza. O 22hOm księżyc l zniknie nagle w cieniu planety w pobliżu

lewego brzegu jej tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą). Po przejściu
przez strafę cienia i poza tarczą planety" księżyc ten ukaże się spoza jej
prawego brzegu o lh311n.
6!7d Obserwujemy przebieg zaćmienia 3 księżyca Jowisza. O Ohl2m
księżyc 3 pogrąży się w cieniu planety znikając nam nagle z pola widzenia w odległości większej niż średnica tarczy planety od jej lewego
brzegu (w lunecie odwracającej). Koniec zaćmienia obserwujemy jako
nagłe pojawienie się księżyca w pobliżu lewego brzegu tarczy J9wisza
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o 3h50m. Księżyc 3 w dalszym ciągu zbliża się do brzegu tarczy planety
i o 5h13m nastąpi początek zakrycia.
7J8d Tej nocy dwa księżyce Jowisza ukryją się w cieniu planety. Zaraz po wschodzie Jowisza nie widać w jego sąsiedztwie księżyca 4: koniec zaćmienia tego księżyca obserwujemy o Ih17m jako jego nagłe pojawienie się w odległości większej niż średnica tarczy planety od jej lewego
brzegu. W tym czasie księżyc 2 zbliża się do lewego brzegu tarczy planety, ale nie dochodząc doń znika w cieniu planety o lh3Im. Tej nocy
księżyc 2 już widoczny nie będzie.
9/lOd Księżyc 2 Jowisza przechodzi na tle tarczy planety. Koniec
przejścia obserwujemy o Oh57m.
lOdU h Bliskie, lecz niewidoczne złączenie Saturna · z Księżycem. Zakrycie Saturna przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Azji i na Alasce.
W tym samym czasie Saturn jest też nieruchomy w rektascensji.
12/13d Obserwujemy początek zaćmienia (o 23h53m) i koniec zakrycia
(o 3h23m) l księżyca Jowisza.
13/14d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec przejścia: cienia o 23h31J" i księżyca o Oh42m. Tej nocy
przypada też maksimum aktywności Geminidów. Radiant meteorów leży
w gwiazdozbiorze B liżnią t i ma współrzędne: rekt. 7h28m, dekl. + 32°
(w pobliżu Kastora). Warunki obserwacji są raczej niekorzystne, choć
można oczekiwać do 60 meteorów w ciągu godziny.
16/17d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cień
rozpoczyna przejście o 22h16m, a sam księżyc o Oh38m. Cień schodzi
z tarczy planety o lh6m, a księżyc 2 kończy swoje przejście o 3h26m.
17 /18cl Obserwujemy koniec przejścia 3 księżyca i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Cień ksiqżyca widoczny jest na tarczy planety do 23h0111,
natomiast sam księżyc pozostaje niewidoczny na tle tarczy do 2h31m.
19cl13hi5m Heliografiezna długość: środka tarczy Słońca wynosi 0°;
jest to początek 1529 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
20/21d Znowu księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Foczątek przejścia cienia obserwujemy o 23h8m, a księżyc l o Ohl6m.
Koniec przejścia cienia nastąpi o lh25m, a księżyca o 2h32m.
21d23h40m Koniec zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety.
22d O 12h niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem (o 24h Jowisz
jest także nieruchomy w rektascensji). O 14hl7m Słońce wstępuje w znak
Koziorożca, a jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270°; mamy początek zimy astronomicznej na półkuli północnej. Tej doby przypada
też maksimum aktywności meteorów z roju Ursydów, którego radiant
leży w gwiazdozbiorze Małej Niedżwiedzicy i ma współrzędne: rekt.
14h28m, dekl. +76°. Warunki obserwacji są w tym roku niekorzystne.
23/24d Księżyc 2 i jego cień wędrują na tle tarczy Jowisza. Cień księ
życa 2 pojawia się na tarczy planety o Oh50m, a sam księżyc znika na jej
tle o 3h5m. Cień widoczny jest na tarczy Jowisza do 3h40m, a sam księ
życ znika na jej tle o 3h5m. Cień widoczny jest na tarczy Jowisza do
3h40m, a sam księżyc kończy przejście i ukazuje się o 5h53m.
24d6h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
24/25cl Tej nocy warto obserwować Jowisza przez lunetę lub dobrą
lornetkę, będziemy bowiem ś.wiadkami wielu ciekawych zjawisk w ukła
dzie jego księżyców. O 22hllm na tarczy planety pojawia się cień 3 księ
życa. Tymczasem do brzegu tarczy planety zbliża się księżyc 4 i o lhl9m
obserwujemy początek jego zakrycia. Jednocześnie do brzegu tarczy
zbliżał się także księżyc 3 i o 2h43m rozpoczyna przejście na jej tle. Cień
księżyca 3 zdążył już przewędrować całą tarczę i opuścił ją prawie
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godzinę temu (o lh47m). Księżyc 4 przechodzi za tarczą planety, i ukaże
się o 5h42m, a księżyc 3 ukończy przejście na tle tarczy dopiero o 6hi3m.
25/26d O Ihlm obserwujemy koniec zakrycia 2 księżyca Jowisza przez
tarczę

planety.

27/28d Po

północy księżyc

l i jego

na tle tarczy Joo 2h5m. Cień kończy

cień przechodzą

Foczątek przejścia cienia o lhlm, a księżyca
przejście o 3hl8m, a sam księżyc o 4h21m.
28d O 6h Wenus w złączeniu z Księżycem, a o
docznym złączeniu z Księżycem. O 24h Merkury w

wisza.

8h Neptun w niewi-

górnym

złączeniu

ze

Słońcem.

28/29d Obserwujemy początek zaćmienia (o 22h8m) i koniec zakrycia
(o lh29m) 1 księżyca Jowisza.
29d O 3h złączenie Wenus z Neptunem; możemy próbować odnależć
Neptuna przez lunetę na południe od Wenus w odległości nieco większej
niż średnica tarczy Księżyca. O 4h bliskie złączenie Księżyca z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedż
wiadka). W Azji - widoczne zakrycie Antaresa przez tarczę Księżyca.
Minima Algola (~ Perseusza): grudzień 2d2h30m, 4d23h20m, 7d20h5m,
19tl7h20m, 22d4h5m, 25dlhOm, 27d2lh55nt, 30d18h40m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.

w czasie

są

środk.-europej

ODLEGLOSCI BLISKICH PLANET
W

Data

l

1967

j.

a. mln km

107.5
107.5
107.5
107.6

0.719
0.718
0.719
0.719

XI 28
XII 8
18
28

e n u s

Słońca

od

M

l od Ziemi
a. mlnkm

j.

0.827
0.900
0.972
1.041

123.6
134.6
145.4
155.8

l

od
j.

ar s

Słońca

a. mlnkm

1.382
1.381
1.383
1.385

206.7
206.6
206.8
207.2

l

od Ziemi
j.

a. mlnkm

1.749
1.799
1.848
1.898

261.7
269.1
276.5
283.9

DANE DLA OBSERWATOROW SLOJQ'CA

Data
1967

l

P -

p

o
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Zarząd Główtny

PTMA przedłuża termin suskrypcji na
prof. Leonarda Webera

mapę

nieba

SOLSTELLARIUM *
do 31 marca 1968 roku
Przypominamy, że subskrypcję niniejszą rozpisujemy prze d przys tą p i e n i e m d o d r u ku, planowanego na lata 1968-1969.
Subskrybenci zobowiązują się przez nadesłanie pisemnego zgłoszenia
do wykupienia mapy z chwilą, gdy zostanie wydrukowana. Wydawnictwo zobowiązuje się natomia t do przesłania map subskrybentom po
ukm1czeniu druku - za zaliczeniem pocztowym - bez dalszej kocrespondencji w tej sprawie.
Przewidywana cena mapy wynosi 75 zl. Przedpłaty nie przewidujemy,
w szczególności przy zamówicniach na niewielką liczbę egzemplarzy.
mapa prof. Webera jest pierwszą z obrotowyc11
mapek nieba, ~tóra pokazuje
ruch precesyjny bieguna niebieskiego
oraz
roczny ruch Słońca
na tle gwiaźd21istego nieba, widocz.nego z naszej srerokości geograficznej.
Oryginalna konstrukcja mapy pozwala zademonstrować różnice w wyglądzie nieba nad Polską na prz.:strzeni kilkudziesięciu tysięcy lat.
SOLSTELLARIUM pokazuje przybliżony wygląd nieba
w dowolnej epoce
na przestrzeni lat od 12 000 · przed naszą erą
oraz do 12 000 naszej ery.
Przypomirnamy,

•

ogłoszonej

że
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Zam. 2071/67

dniu 14
Czwarta strona okładki: Okolica bieguna pólnocnego Księżyca widziana przez aparaturę
LunarOrbiter-4 w dniu 17 maja 1967 r. z wysokości 3400 km. Strzałka wskazuje miejsC€ biegur.a.
W dolnej części zdjęda, między Ma.-e Frigo•ris i Mare Imbrium w pobliżu term:lnato•r a, widoczna
szczelina długości 120 km i szerO<kości 16 km

