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KONRAD RUDNICKI 

LOKALNY UKŁAD GWIAZD 

O ile dość dokładnie znamy kształty niektórych bliskich 
galaktyk, o tyle o kształcie naszej Galaktyki posiadamy 
tylko bardzo niepewne wiadomości. Przybliżone wnioski o kształ
cie naszego układu gwiazdowego można wprawdzie wysnuć eks
trapolując dane o gęstości rozmieszczenia gwiazd w obszarze 
bliskim Słońca na inne obszary Galaktyki, zakładając przy tym, 
że posiada ona symetrię osiową (obrotową). Otrzymane tą drogą 
wyniki mogą nam jednak tylko w grubym przybliżeniu okre
ślić jej kształt i rozmiary. Nieco dokładniejsze wnioski otrzy
muje się przez analogię z innymi galaktykami. Opierając się 
na tym, iz liczbowy stosunek gwiazd pierwszej i drugiej po
pulacji w galaktykach pozostaje w pewnym związku z budową 
spiralną galaktyk (patrz artykuł o ruchach gwiazd w poprzed
nim numerze "Uranii"), dochodzimy do wniosku, iż nasza Ga
laktyka powinna posiadać silnie wykształconą budowę 1spi
ralną. Budowy tej jednak nie potrafiliśmy dotychczas bezpo
średnio dostrzec. 

Wprawdzie dane o przestrzennym rozmieszczeniu gwiazd 
w pobliżu Słońca wskazują na dwa zagęszczenia gwiazd ·
jedno w kierunku środka Galaktyki, drugie w kierunku prze
ciwnym (patrz np. rysunek na str. 206 w Nr 7 "Uranii" z br.), 
w których można się dopatrywać części dwu spiralnych ra
mion, pomiędzy którymi znajduje się Słońce. Tego rodzaju in
terpretacja wydaje się jednak z wielu względów wątpliwa. 

Dokładne opisanie kształtów całej Galaktyki, a zwłaszcza 
jej budowy spiralnej, musimy pozostawić przyszłości. W tej 
chwili natomiast wiele uwagi poświęca się budowie najbliżej 
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nas leżącej jej częsc1. Współcześni astronomowie znajdują się 
w położeniu podobnym do starożytnych Greków, którzy będąc 
w stanie zaledwie snuć niepewne hipotezy o całości globu ziem
skiego, mogli jednak systematycznie poznawać kształty Morza 
Śródziemnego i leżących na nim wysp. 

Już w końcu ubiegłego stulecia zauważono, że gwiazdy naj
jaśniejsze, a więc - statystycznie biorąc - najbliższe, posia
dają pewne swoiste rozmieszczenie na niebie. Okazuje się mia
nowicie, że gwiazdy l. do 4. wielkości najsilniej zagęszczają się 
na sferze niebieskiej nie wokół pasa Drogi Mlecznej , lecz wokół 
innego wielkiego koła, tworzącego z nim kąt 17 °. Zjawisko to, 
zwane pasem G o u l d a, wraz z innymi poznanymi później fak
tami, doprowadziło do odkrycia .pewnego wyodrębniającego 
się w całości Galaktyki zgęszczenia gwiazd, leżącego w pobliżu 
Słońca i zwanego dziś Układem Lokalnym. 

O istnieniu Układu Lokalnego przekonują bezpośrednie ba
dania nad rozmieszczeniem gwiazd. Rysunek l. przedstawia 
"mapę" płaszczyzny Galaktyki w pobliżu Słońca. Różnym kre
skowaniem oznaczone są na niej różne gęstości gwiazd. Na 
rysunku widać wyraźne zgęszczenie gwiazd, leżące w kierunku 
gwiazdozbioru Żagli (Vela), na rysunku u góry. To zgęszcze
nie jest płaskie i leży w płaszczyźnie wyznacwnej przez pas 
Goulda. Stanowi więc ono tylko jądro Układu Lokalnego, cały 
zaś układ składa się z gwiazd otaczających je płaską warstwą. 
Gęstość gwiazdowa maleje w miarę, jak oddalamy się od 
środka Układu. Słońce znajduje się niedaleko środka, a mia
nowicie w odległości około 100 ps od niego. 

Z początku odkrycie Układu Lokalnego nie wydawało się 
niczym zastanawiającym . Pierwsze wrażenie, jakie odnosimy 
patrząc na Drogę Mleczną, jest to, że składa się ona z poszcze
gólnych obłoków. Przypuszczano więc poprostu, że Układ Lo
kalny jest jednym z nich. Nachylenie jego płaszczyzny do pła
~zczyzny równika galaktycznego o kilkanaście stopni też da
łoby się wytłumaczyć pewną niejednorodnością w budowie Ga
laktyki. Jednak w miarę dokładniejszego poznawania budowy 
Drogi Mlecznej sprawa przestała być tak prosta. 

Przede wszystkim wyjaśniło się, że miejsca w Drodze Mlecz
nej, które obserwujemy jako przerwy pomiędzy jej poszcze
gólnymi obłokami, to są po prostu obszary nieba zasłonięte 
przez ciemne mgławice. A więc zjawisko "obłoków" gwiazdo
wych jest tutaj tylko pozorne. Wprawdzie w innych galakty
kach obserwujemy często różnego rodzaju poszczególne, sil
niejsze zgęszczenia gwiazd, ale leżą one prawie zawsze w spi
ralach. Pomiędzy spiralami spotykamy tylko obłoczki małe, 
sporo mniejsze od Układu Lokalnego. 

l 
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Gdybyśmy mogli przyjąć, iż Słońce znajduje się na spiral
nym ramieniu Galaktyki, sprawę m~żnaby wyjaśnić w sposób 
prosty. Niektórzy astronomowie skłonni więc byli przypuszczać, 
że tak jest rzeczywiście. Niestety wi~kszość danych wskazuje 
na to, że Słońce, a wraz z nim cały Układ Lokalny, znajduje 
się gdzieś poza obszare.m spiralnych gałęzi. Wypada więc przy-

D ~ 11 
< 80 100+130 '>170 

G~stość czyli liczba gwiazd w 106 ps 

ł Rys. l. "Mapa" płaszczyzny Galaktyki w okolicy Słońca. Podane pod 
rysunkiem gęstości gwiazdowe odnoszą się do gwiazd-olbrzymów wy
branych typów. Gęstość innych gwiazd jest w przybliżeniu proporcjo
nalna. Na rysunku widać u góry jądro Układu Lokalnego, u dołu 

można dopatrzyć się gałęzi spiralnej. 

Jąc, 1z Galaktyka w tym miejscu posiada jakąś nieregularność 
budowy. Wyjaśnieniu istoty tej nieregularności poświęcone 
było wiele prac w ostatnich dziesiątkach lat. 
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Szczególnie ciekawy był problem, czy gwiazdy w Układzie 
Lokalnym posiadają jakieś specyficzne ruchy, odrębne od ru
chów gwiazd całej Galaktyki. Wydawało się zwłaszcza możliwe 
istnienie ruchu obrotowego wokół środka Układu. Pierwszy 
wysunął taką hipotezę i zajął się tym zagadnieniem w roku 
1938 r. prof. dr W. D z i e w u l ski, uzupełniając następnie te 
badania nową pracą wyrlaną w Toruniu w r. 1947. Metoda 
zastosowana przez Dziewulskiego, aczkolwiek nastręczająca 
przy konkretnych rachunkach nieco trudności, jest w pomyśle 
bardzo prosta. Szło o to, aby od ruchów gwiazd tworzących 
pas Goulda odjąć znane już ruchy systematyczne, a więc ruch 
pozorny wynikający z ruchu Słońca ku apeksowi oraz ruch 
wynikający z rotacji całej Galaktyki. Jeśli pozostałe prędkości 
gwiazd utworzą pewnego rodzaju wir wokół centralnego zgę
szczenia w Układzie Lokalnym, będzie to świadczyć o obrocie 
Układu. Ponieważ Dziewulski rozpatrywał gwiazdy leżące sto
sunkowo w dużych odległościach, przeto przyjął w przybliże
niu Słońce jako środek obrotu. Okazało się, iż rzeczywiście 
gwiazdy typów B, A i F obrót taki wykonują. Ten ruch był 
wprawdzie ledwie wykrywalny, a dla gwiazd, olbrzymów bar
dziej czerwonych (typów G, K i M) nie udało się go wogóle za
uważyć, jednak takie odkrycie dało pobudkę do bardziej szcze
gółowego opracowania zagadnienia ruchu gwiazd w Układzie 
Lokalnym. 

W ostatnich latach prac dotyczących obrotu gwiazd w Ukła
dzie Lokalnym pojawiło się sporo. Prawie każda z nich po
siłkuje się inną metodą, wyniki zaś są jednakowe, różniące się 
jedynie dokładnością, co wskazuje na ich realność. Między in
nymi w Warszawie M. Kar p o w i c z o w a zastosowała do 
tego rodzaju badań nad bliskimi gwiazdami podwójnymi zwy
kłą metodę O ort a (patrz artykuł o ruchach gwiazd w Nr 8 
"Uranii" br.). Okazało się przy tym, że gwiazdy leżące na 
krańcach układu wykazują jedynie normalny obrót wokół 
centrum Galaktyki. Im jednak bliższe gwiazdy rozpatrujemy, 
tym bardziej daje się zauważyć obrót wokół centralnego zgę
szczenia w Układzie Lokalnym. 

Metoda Oorta, przystosowana do badania rotacji całej Ga
laktyki, może dać tylko grubsze wyniki w zastosowaniu do 
ruchów lokalnych. Całkowicie nowe metody zastosowali 
w ostatnim czasie astronomowie radzieccy O g o r o d n i k o w 
i S z a c o w a. W dwu wzajemnie uzupełniających się pracach 
okazali oni, na podstawie dokładnej analizy ruchów bliskich 
gwiazd, iż obrót Układu Lokalnego odbywa się z większą szyb
kością kątową, niż rotacja Galaktyki jako całości. Tak więc 
gwiazdy należące do niego wykonują przede wszystkim obrót 
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wokół centrum Układu raz na 60 milionów lat. Poza tym jednak 
cały ten obracający się system krąży wokół środka Galaktyki, 
wykonując pełen obieg w 180 milionach lat. 

Ciekawe jest przy tym, że wewnątrz Układu Lokalnego 
znajdują się pewne typy gwiazd, zwłaszcza należące do popu
lacji II, które nie biorą udziału w lokalnym obrocie. Gwiazdy 
te wykonują tylko normalny obieg wokół środka Galak
tyki, tak jakby Układ Lokalny wogóle nie istniał. Sprawa ta 
nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona i nie wiadomo nawet 
na pewno, czy Słońce !'lie należy do gwiazd takiego właśnie 
typu. 

Z chwilą odkrycia tego ruchu poglądy na stanowisko na
szego systemu planetarnego we wszechświecie muszą ulec 
zmianie. Układ planetarny Słońca ma nie tylko ogólne obywa
telstwo Galaktyki, ale poza tym wchodzi w skład systemu 
gwiazd, który - wvrażając się językiem polityków - w ra
mach ogólnych praw ruchu w Galaktyce posiada daleko idącą 
autonomię. 

Powstaje pytanie, czy tego rodzaju skupienie gwiazd, wy
konujące szybki obrót wokół własnego centrum, jest czymś 
normalnym i często spotykanym w Galaktyce i wogóle w ga
laktykach. Jeśliby przyjąć, że Układ Lokalny jest zagęszcze
niem leżącym na ramieniu spirali Galaktyki, to należałoby ra
czej przyjąć, iż taki obrót jest czymś wyjątkowym. Na foto
grafiach innych galaktyk łatwo spostrzec, iż zgęszczenia tego 
typu mają przeważnie kształt podłużny i układają się równo
legle do spirali, co wskazuje na to, jż nie wykonują one indy
widualnych ruchów wirowych. Większe skupienia gwiazd, 
o kształcie mniej więcej okrągłym, spotyka się tylko rzadko 
pomiędzy ramjonami spiral, a poza tym w galaktykach nie
regularnych. Bezpośrednio nie udało się dotychczas zauważyć 
obrotu żadnego z takich zgE:szczeń, ale też nic przeciwko ta
kiemu obrotowi nie świadczy. Dlatego zdania o istocie Układu 
Lokalnego są podzielone. Jedni skłonni są w nim widzieć twór 
często występujący w galaktykach, podczas gdy inni uważają 
go za coś wyjątkowego. W każdym razie im Układ Lokalny 
posiadałby większe rozmiary, tym bardziej należałoby go trak
tować jako twór wyjątkowy. 

Tak więc sprawa rozmiarów i kształtu Układu Lokalnego 
stała się w ostatnich latach bardzo aktualna. O ile przed od
kryciem jego ruchu obrotowego wystarczała świadomość, że 
centrum układu leży w odległości 100 ps od Słońca, a całość 
rozpościera się "dość daleko" w płaszczyźnie pasa Goulda, 
o tyle współczesna astronomia żądała danych bardziej spre
cyzowanych. Zbadaniu kształtów i rozmiarów tego układu po-
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święcił niedawno obszerną pracę młody astronom niemiecki 
H. S c h m i d t. (Nie należy mylić z kosmogonistą radzieckim 
O. J. Szmidtem, ani z wynalazcą kamery Schmidta). H. Schmidt 
poddał ponownej analizie dane o odległościach gwiazd, wy
korzystując w tym celu najnowsze wiadomości o rozmieszcze-

Rys. 2. Galaktyka M 33 w Trójkącie. Tak mniej więcej wedł. Schmidta 
ma wyglądać nasz Układ Lokalny. 

niu pyłu kosmicznego. W bardzo szczegółowych badaniach dla 
poszczególnych populacji i podsystemów gwiazd użył on no
wych metod rachunkowych, opartych na innych postulatach, 
niż używane dotychczas w statystyce matematycznej. Oprócz 
badań nad rozmieszczeniem gwiazd, poddał on również anali-
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zie ruchy gwiazd Układu Lokalnego, podając metodę ich opra
cowania analogiczną do metody Oorta. 

Wyniki badań Schmidta są rewelacyjne. Okazuje się mia
nowicie, że Układ Lokalny posiada budowę spiralną, tak jakby 
był małą samodzielną galaktyką. Jedno ramię spirali jest wy
raźne, natomiast istnienia drugiego, które leży na południowej 
półkuli, gdzie materiału obserwacyjnego zebrano dotychczas 
znacznie mniej, Schmidt się jedynie domyśla. Widoczną bu
dowę spiralną daje się zauważyć jeszcze na odległość 600 ps 
od środka Układu Lokalnego, lecz na podstawie innych danych 
można przypuszczać, iż struktura układu sięga na odległość 
lOOO ps, lub nawet dalej tak, że Układ Lokalny posiadałby 
średnicę przeszło 2000 ps. 

Według Schmidta Galaktyka jest układem podwójnym. Jej 
większy składnik - to co dotychczas zwykliśmy traktować 
jako całość Galaktyki - mający własną strukturę spiralną 
z silnie zgęszczonym jądrem leżącym od nas w odległości 
8000 ps, proponuje Schmidt nazywać układem Strzelca (w tym 
gwiazdozbiorze bowiem znajduje się jego jądro). Drugim 
mniejszym składnikiem, z jądrem słabo zgęszczonym jest 
Układ Lokalny. Układ ten podobny jest pod wieloma wzglę
dami do znanej galaktyki w Trójkącie (M 33). Jego budowa 
spiralna, dająca się wyraźnie zauważyć, rozpościera się rów
nież na odległość 600 ps od jądra. Tak samo słabe jest w nim 
zgęszczenie ~entralne. ,Wreszcie całkowita jasność galaktyki 
w Trójkącie jest tegoż rzędu, co obliczona przez Schmidta ja
sność całkowita Układu Lokalnego. 

Wyniki pracy Schmidta należy przyjąć z wielką ostroż
nością. Wprawdzie znamy we wszechświecie podwójne, bliź
niacze układy galaktyk, nic więc nie stoi na przeszkodzie, 
żebyśmy i naszą Galaktykę mogli uważać za jedną z nich. 
Jednakże mimo upływu przeszło dwu lat od ogłoszenia oma
wianej pracy, brak dotychczas jakichkolwiek potwierdzeń jej 
wyników na innej drodze. Nie należy też zapominać, że 
Schmidt oparł swoje rachunki na nowych postulatach staty
styki, które wprawdzie na pozór wydają się słuszne, nie zo
stały jednak dokładnie przeanalizowane matematycznie. Być 
może, iż właśnie w tych postulatach tkwi jakiś błąd, który 
może całkowicie niweczyć wiarygodność wyników pracy. Dla
tego astronomowie uważają te wyniki Schmidta jedynie za 
ciekawą, lecz jeszcze niesprawdzoną hipotezę. 

Pewne potwierdzenie pracy Schmidta usiłowano uzyskać 
w Obserwatorium Uniwersyteckim w Warszawie, badając eli
psoidę rozkładu prędkości gwiazd należących do Układu Lo
kalnego. Okazało się, że ta elipsoida rzeczywiście wykazujf' 
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w Układzie Lokalnym pewne wyraźnie odrębne cechy, lecz 
nie wszystkie te, jakich należałoby oczekiwać, jeśli Układ Lo
kalny jest rzeczywiście samodzielną galaktyką. Nie można jed
nak uważać tego za silny argument przeciw hipotezie spiralnej 
Schmidta, gdyż teoria ruchów gwiazd w galaktykach jest do
tychczas opracowana ledwie w zarysach i wiele rzeczy jest 
w niej jeszcze nie wyjaśnione tak, że często spotykamy się 
z obserwacyjnymi faktami pozornie przeczącymi teorii. 

Zagadnienie Układu Lokalnego, które jest jednym z naj
młodszych w astronomii gwiazdowej, nasuwa dzisiaj wiele 
nierozwiązanych problemów, czemu nie należy się dziwić, 
wziąwszy pod uwagę, iż większość prac jemu poświęconych 
datuje się z krótkiego okresu powojennego. Niektóre problemy, 
nawet nie nastręczające trudności rachunkowycl-t, nie dały się 
jeszcze w ciągu tak krótkiego czasu przedyskutować i zrozu
mieć. Ze względu jednak na to, iż idzie tu o badania nad 
gwiazdami stosunkowo bliskimi, należy się spodziewać, iż po 
ukończeniu trwających obecnie żmudnych prac nad rozmie
szczeniem pyłu kosmicznego (co pozwoli nareszcie dokładnie 
obliczać paralaksy spektroskopowe gwiazd), kształt i własności 
dynamiczne Układu Lokalnego da się wyznaczyć bez większych 
trudności. 

Aby jednak zrozumieć stanowisko Układu Lokalnego w ca
łości Galaktyki, nie wystarczy stwierdzić istnienie w nim struk
tury spiralnej, lub udowodnić jej brak. W tym celu trzeba 
będzie poznać krok za krokiem budowę całej Galaktyki. W tej 
chwili, pomijając nawet sprawę pyłu kosmicznego, który po 
zwala nam dostrzegać w płaszczyźnie Galaktyki obiekty le
żące nie dalej, niż parę tysięcy parseków, jest to niemożliwe. 
W odległościach parudziesięciu tysięcy parseków, jakie spoty
kamy w Galaktyce, nie potrafimy przyrządami optycznymi 
Istniejących typów ani określić widma, ani dostrzec indywi
dualnego ruchu nawet jasnych gwiazd, nie biorąc już pod 
uwagę tego, że w takich odległościach nie jesteśmy wo
góle w stanie dojrzeć gwiazd mniej jasnych. Jak wiadomo, po
większanie rozmiarów teleskopów ponad istniejące dzisiaj jest 
już prawie bezcelowe, zarówno ze względu na trudności tech
niczne, jak przede wszystkim ze względu na niemożność wyko
rzystania przy nich odpowiednio silnych powiększeń z powodu 
niepokoju atmosfery. Dlatego, podobnie jak niegdyś w czasach 
pokopernikańskich opracowanie zagadnień układu planetarnego 
Słońca wymagało wynalezienia lunety. tak dziś nierozwiązane 
problemy budowy Galaktyki oczekują na wynalezienie jakichś 
całkiem nowych metod i narzędzi obserwacyjnych. 
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Nie wszystkie gwiazdozbiory i ich nazwy są tak starożytne jak 
te, o których była poprzednio mowa. Zresztą są i jeszcze starsze, 
które spotykamy już np. u H o m er a : Wie~ka :Niedźwiedzica, 
Orion, Plejady, Hiadv, Wielki Pies i inne. A rat u s (ok. 270 
prz. n. e.) w swej <l>cx~'iÓp.~;:vcx będącej wersyfikacją zaginionej 
pracy Eudoksjusza z Knidos (ok. 403-350 prz. n. e.) wymienia 
44 konstelacje, w tej liczbie Lirę, Skorpiona, Hydrę, Argo i inne. 
Do tej listy Ptolemeusz dodał jeszcze 4 konstelacje a Ja n 
B a y er w swej Uranometrii w r. 1603 jeszcze 12. Nowsz~go 
pochodzenia (Bayer r. 1603) jest więc szereg gwiazdozbiorów 
półkuli południowej,np. Paw, Tukan, Dorado, Feniks, Kameleon 
i inne. Zresztą niektóre konstelacje półkuli południowej, szcze
gólnie rzucające się w oczy cywilizowanym ludom starożytności, 
otrzymały swe nazwy znacznie wcześniej. Np. Centaur, Wie
niec Południowy, Argo Navis, Kruk i inne spotykamy już 
u Eudoksjusza. 

Należy wspomnieć jako o curiosum, ze niejaki Juliusz 
Schiller w swej »Coelum stellaturn christianum« (r. 1627) 
próbował zmienić dawne »pogańskie« nazwy konstelacji na 
chrześcijańskie, np. Baran miał zostać św. Piotrem, Byk -
św. Andrzejem, Andromeda- Grobem Świętym, Wielki Pies
Dawidem, Skorpion - św. Bartłomiejem itp. W swej c:yser
tacji uzasadniającej potrzebę tej zmiany autor cytuje ojców 
kościoła, ganiących dawne konstelacje nazywając je diabelskimi 
(Izydor), których bohaterowie zasługują na piekło (Augustyn) 
itd. 

Niejaki znów W e i g e l w }:>racy swej »Coelum heraldicum« 
(Jena r. 1688) próbował zastąpić dawne nazwy gwiazdozbiorów 
herbami głównych rodzin panujących Europy. 

Ze wszystkich tych prób dawne konstelacje wyszły jednak 
zwycięsko. 

Lecz wróćmy do historii tworzenia się szeregu nowych 
konstelacji, z których część utrzymała się dotychczas. 

A więc H e w e l i u s z o w i (1614-1687) zawdzięczamy 
nazwy Psów Gończych, Małego Lwa i kilka innych 1), a w tej 
liczbie jedyną jaka się utrzymała na niebie konstelację »pol
ską« - Tarczę Sobieskiego (Scutum), którą ten astronom wy-

1 ) Zyrafy, Sekstantu i Jaszczurki (Przyp. Red.) 
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kroił z istniejących już konstelacji na pamiątkę zwycięstwa 
króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 
1683 2). Tarcza ta symbolizuje zarówno tarczę obronną chrze
ścijaństwa jak i herb Sobieskich »Janinę« . 

Ks. Marcin P o c z o b u t - O d l a n i c k i, astronom wileński 
(1728-1808), chcąc się przypodobać królowi Stanisławowi 
P o n i a t o w s ki e m u, spróbował pójść śladami Heweliusza 
i w r . 1777 umieścił na niebie herb Poniatowskich - Ciołka 3), 

jednak nazwa ta nie przyjęła się w nomenklaturze astrono
micznej i wpada powoli w zapomnienie. Rozprawa Foczobuta 
w tym przedmiocie pt. »Observationes ad determinandum po
sitionem XVI stellarum, a quibus constellatio Viteli Foniato
viani formatur« ukazała się w r. 1785 w Efemerydach berliń
skich. 

Heweliusz miał i innych naśladowców: F l a m s t e e d prze
mianował w r. 1725 a Psów Gończych na Serce Karola II. 
B o d e w r. 1786 umieścił na niebie »Sławę Fryderyka« (>> Ho
nores Frederici« 4), zmuszając Andromedę do odsunięcia swej 
prawej ręki, którą wyciągała ona bez przeszkód od 3 tysięcy 
lat, a H e 11 w 1787 r. wykroił na pograniczu Eridana, Wielo
ryba i Byka - >> Harfę Jerzego«. 

Do tej kategorii konstelacji schlebiających możnym tego 
świata należy zaliczyć i położone nieco na południo-zachód od 
tej ostatniej - »Sceptrum Brandenburgicum« oraz "Dąb Ka
rola II« (H a 11 e y, r. 1679). 

Wszystkie te »nowości« wprowadzone przez pochlebców po
szły w zapomnienie. Zresztą były i inne dziwactwa. L a l a n d e, 
który przepadał za kotami, próbował w r. 1799 umieścić jednego 
ze swych faworytów na niebie, a poprzednio w r. 1774 pró
bował »przeszwarcować« na niebo zresztą nader zasłużoneg0 
astronoma M e s s i e r a. 

Dużą ilość nazw gwiazdozbiorów zawdzięczamy L a c a i l l e 
(r. 1752) np. Busolę, Maszynę Pneumatyczną, Teleskop, Mikro
skop i inne. 

W ostatnich czasach byliśmy świadkami rozczłonkowania 
ogromnej konstelacji Argo Navis na Carinę (Kil), Puppis 
(Rufa), Pyxis (Kompas) i Vela (Zagle). 

Jeśli chodzi o nomenklaturę gwiazdozbiorów, to uległa już 
ona pewnej petryfikacji. Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
wyłoniła komisję z E. D e l p ort e na czele, która ustaliła 

2) Gwiazdozbiór ten opisał w dziele "Prodromus astronomiae", które 
ukazało się w r. 1690, a więc w 3 lata po jego śmierci. 

3) Pomiędzy e i ll Orła i a i ~ Wężownika - tuż nad równikiem. 
4 ) Figuruje ona w całej okazałości na mapie w cyt. Kosmogra:fil 

Jędrzejewicza jako "Cześć Fryderyka". 
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nazwy i granice 88 konstelacji, z których 28 północnych, 12 
'Zodiakalnych i 48 południowych. Sprawozdanie z prac tej ko
misji ukazało się w r. 1930. Granice konstelacji zostały tak do
kładnie wykreślone, że nie może być obecnie żadnych wątpli
wości nawet co do najdrobniejszych gwiazdek, czy należy która 
z nich do tej, czy innej konstelacji. 

Świat astronomów z niechęcią odnosi się do wszelkiego r.o
watorstwa w tej dziedzinie, szczególnie w zakresie nazw ~·taro
:żytnych, uświęconych tradycją i powszechnie używanych czę
·ściowo od bardzo dawnych czasów. I słusznie. Zmiany w tym 
względzie są zbędne i mogą wprowadzić jedynie niepożądany 
chaos. Na ołtarzu tych tradycyj należałoby złożyć i ambicje 
narodów, pragnących nadawać gwiazdozbiorom nazwy zaczer
pnięte z własnego języka. 

Mgławice 

Nomenklatura mgławic, w zależności od ich postaci czy in
nych cech, nie jest jeszcze u nas całkowicie ustalona. Znamy 
wprawdzie dwie duże grupy: mgławice gazowe i pyłowe oraz 
mgławice gwiezdne, czyli złożone z gwiazd, jednak to wystar
czyć nie może. Dla różnego rodzaju mgławic używamy 1.azw: 
mgławice pobudzone, nieregularne, rozproszone, pierściemowe 
lub planetarne, wreszcie mgławice pozagalaktyczne, 7Wane ga
laktykami. N ależałoby dziedzinę tę całkowicie uporządkować. 
Ponadto należałoby rozstrzygnąć: . 

l) Crab N ebula - mgławica Krab, Krabowa ta czy Kraba
kształtna? Wydaje się, że nazwy tej mgławicy Crab Nebula 
nie należałoby spolszczać, a to dla uniknięcia dziwolągów języ
kowych. 

2) Czy Mgławicę Andromedy (M 31) powinniśmy nazywać, 
w odróżnieniu od innych znajdujących się w tej konstelacji 
mgławic (np. M 32, NGC 185, NGC 147 i innych), »Wielką 
Mgławicą Andromedy« czy po prostu »Mgławicą Andromedy<< , 
ewent. z dodatkiem w nawiasie M 31? 

3) Jak nazwać ciemne przerwy czy plamy w Drodze Mlecz
nej, nazywane Sacs de Charbons. Są to ciemne mgławice, dla 
których nie ma u nas odpowiedniej nazwy. 

4) Jaką nazwę przyjąć dla tzw. Mgławicy Cirrusowej w Ła
będziu? Czy nazwiemy ją »Koronkową<< , »Pierzastą ~< , czy zo
stawimy jej nazwę Cirrusowej. 

Słońce 

Dla Słońca należałoby ustalić nazwy szeregu zjawisk, ldóre 
w literaturze obcej noszą nazwy: plages faculaires, filament~ 
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(long dark flocculi lub dark absoTption markings), flocculi ,. 
flocculi brillants,, flares. W polskiej nomenklaturze używa się 
określeń: pochodnie, wybuchy, erupcje, rozbłyski a także fioc
euli i flares. 

Księżyc 

Nomenklatura obiektów księżycowych rówmez nie jest je
szcze całkowicie ustalona. Np. dla Mare Imbrium, :~wanym 
również Mare Pluvium, używa się zarówno nazwy Morze 
Dżdżów jak i Morze Deszczów, dla Mare Serenitatis -- - Morze 
Pogody albo Morze Jasności, dla Mare Foecunditatis - Morze 
Urodzajów lub Morze Obfitości itd. 

To jedna strona zagadnienia. Druga - to pisownia polska 
nazw gór i kraterów księżycowych. Tu spotykamy nazwy ~a
cińskie obok cudzoziemskich. Są to wyłącznie nazwiska 11czo
nych - prawie wyłącznie astronomów, matematykó·N i przy
rodników. Jeśli chodzi o nazwiska łacińskie bardziej martych 
uczonych, to zostały już one w pisowni polskiej spojszczone. 
Np. nie piszemy Alphonsus, lecz Alfons, nie Anaxagoras, lecz. 
Anaksagoras, nie Apollonius, lecz Apoloniusz, nie Aristarchus, 
lecz Arystarch, nie Hipparchus, lecz Hipparch, nie Ptolomaeus, 
lecz Ptolemeusz, nie Pythagoras, lecz Pitagoras itd. Natomiast 
inne, mniej znane nazwiska, których nie znajdujemy w pod
ręcznym słowniku, piszemy albo według oryginalnej pisowni, 
albo wedle brzmienia fonetycznego . Np. Pytheas, Phocylides, 
Hyppalus, Thaetetus, Vitruvius. Goclenius itd. 

Co się wreszcie tyczy nazwisk uczonych niełacińskiego f o
chodzenia, to będziemy musieli ustalać każdorazowo ich pisow
nię oryginalną, w drodze nieraz żmudnych poszukiwań w ency
klopediach lub literaturze fachowej, szczególnie jeśli chodzi 
o nazwiska mniej znane, jak np. Vlacq, Clairaut, Playfair, 
Triesnecker itp. Jeśli spotkamy te nazwiska w literaturze przed
miotu, możemy ostatecznie powtórzyć ich pisownię na ryzyko 
autora, gorzej, jeśli musimy napisać te nazwiska wymówione 
np. na wykładach albo spotykamy je w literaturze obcej w po
staci fonetycznej, np. w pisowni rosyjskiej takie nazwiska jak 
»Bianczini << , »Szarp << , »Maskelajn '< , »Letron« itp. 

Zresztą to ostatnie zagadnienie jest szersze i wykra~za poza 
ramy nomenklatury obiektów księżycowych. Chodzi bowiem 
o to mianowicie, aby ułatwić polskim autorom i tłum< czom 
operowanie nazwiskami obcymi. Może daloby się przyjąć 7a 

dopuszczalną w pewnych wypadkach obok pisowni cryginalnej 
i pisownię fonetyczną, którą możemy uważać za ~ -polszczoną 
pisownię nazwiska. W tej dziedzinie mamy już liczne prece
densy, np. Szopen, Szekspir, Bajron itp. 
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Astrofizyka . 

Tu powstaje przede wszystkim zagadnienie, czy nomenkla
tura astrofizyczna powinna wlec się w ogonku ogólnej nomen
klatury fizycznej z uwagi na to, że fizyka jest nauką starą, 
a astrofizyka stosunkowo młodą- czy też dążyć do samodziel
nego jej ustalenia. Przypuszczalnie najwłaściwiej byłoby, aby 
nazwy używane w obu dziedzinach wiedzy były ustalone przez 
fizyków i astronomów we wzajemnym porozumieniu. 

Zacytuję kilka przykładów określeń, które spotykałem 
>Ostatnio w naszej literaturze, a które wymagają ostatecznego 
ustalenia: 
1. molekuła, drobina czy cząsteczka? Tu można zauważyć, że 

jeśli molekuła czy drobina mogą być uważane za terminus 
technicus i pretendować na monopol w swoim zakresie, to 
nie można by tego samego powiedzieć o cząsteczce. Uży
wając nazwy cząsteczki dla określenia molekuły - nie mo
żemy tej nazwy wykreślić równocześnie z ogólnego słow
nictwa i zabronić używania jej tam, gdzie będzie to uzasad
nione. Stąd mogą wyniknąć komplikacje i niejasności ter
minologiczne. Jeśli np. rozpatrywać będziemy możliwość 
i warunki kondensowania się pyłu i gazu międzygwiezdnego 
w większe cząstki, będziemy operować zarówno molekulami 
kondensującego się gazu jak i cząsteczkami pyłu kosmicz
nego. Jeśli nazwiemy molekuły kondensującego się gazu 
»cząsteczkami« wyniknie plątanina terminologiczna. Takich 
przykładów można zacytować więcej. 

:2. prędkość czy szybkość, np. światła, ruchów w przestrzeni 
ciał kosmicznych, elektronów, atomów itd. Zdaje się, że 
astrofizycy wolą używać wyrazu »prędkość« . Czy wyraz 
szybkość, który się tak przyjął (np. szybkość światła) ma 
być całkowicie wyeliminowany ? Może pozostanie termin 
szybkość dla dziedzin nieastrofizycznych ? 

:3. prędkość (szybkość) »krytyczna«, »paraboliczna« czy »uciecz
ki« (Francuzi używają terminu >> vitesse de liberation«)? 

4. rozkład czy rozmieszczenie energii w widmie, ciał w prze
strzeni itp.? 

5. należałoby uporządkować dziedzinę »blasku« i »jasności« 
pozornych i absolutnych, 

u. siła światła, czy natężenie światła , czy blasku? 
7. gwiazdy >> wypromieniowują << , » emitują« czy » wysyłają« 

promieniowanie wzgl. energię? 
S. prędkości (szybkości) radialne czy w promieniu widzenia? 
'9. czy obok »promieniowania« można używać ~Nyrazu »radia-
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c ja« skoro używamy wyrazów "radiant<' , , radialne << , >> ra
diator << ? 

10. pobudzone atomy czy wzbudzone? 
11. »pozostałości<< , >> resztki << , >> odłamki« czy »szczątki« atomów, 

też >produkty rozpadu« atomów? Należałoby przy tym 
odróżnić pozostałości wynikające z jonizacji od pozosta
łości w wyniku rozpadu jądra atomów, 

12. »klasy« czy »typy << widmowe (klasyfikacja Harwardzka). 
13. zdolność odbijania czy albedo? 
14. seria główna czy ciąg główny (diagram R u s s e l l a -

H er t z s p run g a), 
15. ciało >> doskonale chłonące << czy też >> doskonale« lub ,, abso

lutnie«, >> idealnie czarne« ? 
16. czy używać nazw infraczerwony, ultrafioletowy, czy pod

czerwony, nadfioletowy, ultrafiolet? Niektórzy ·używają 
określenia nadfiołkowy, 

17. prążki »zakazane«, >> zabtonione czy wzbronione '? 
18. w gwiazdach podwójnych fizycznych czy używać dla mniej

szej gwiazdy nazwy >> satelita«, czy "towdrzysz« ? Nadto· 
» składnik« czy >> składowa« w systemi(' podwójnym lub 
''>'ie1okro1nym? 

19. algolidy czy gwiazdy zaćmieniowe? Przecież ta ostatnia 
nazwa jest szersza. 

Kosmografia - Astronomia sferyczna-- Mechanika niebios 

I w tych dziedzinach nie brak wątpliwości terminologicz
nych. Np.: 

l. rektascensja i cleliknacja czy "wznoszenie proste" i zbo
. ? czenle. 

2. ,. kula« czy >> sfera« niebieska? 
3. Pas Zodiakalny czy » Zwierzyńcowy« ? 
4. Gwiazda >> Biegunowa« czy Polarna? 
5. moment pędu czy moment ilości ruchu? 
6. asteroidy, planetki czy planetoidy? itd. 

W niniejszej pracy, zresztą bardzo pobieżnej, me usiłuję 
bynajmniej rozstrzygać jakichkolwiek kwestii z dziedziP~' no
menklatury astronomicznej lub też narzuca( ten czy inny po
gląd , czy :zdanie. 

Cel niniejszej pracy, to wyłącznie chGć wysunięcia zagad
nienia posiadającego duże znaczenie praktyczne. Chodzi o 1.o, 
aby zachęcić bardziej kompetentny świat ~pecjalisótw--c-.strono
mów i lingwistów do zajęcia się tymi probJemarni i rozważenia 
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ich, a w następstwie, ostatecznego rozstrzygnięcia iLh w ten 
czy inny sposób, w sposób autorytatywny. .inicjatywa w tym 
kierunku, polegająca np. na utworzeniu dla tego celu spe
cjalnej komisji, mogłaby być udziałem Folskiego Towarzystwa 
Astrunomicznego lub Akademii Nauk. 

Przykłady, które przytoczyłem, może nie zswsze udane, 
zaczerpnąłem zarówno z własnego doświadczenia jako tłuma

. cza, jak i z literatury astronomic<:nej. 

KRONIKA 

Nowa gwiazda w Tarczy Sobieskiego 

Dn. 19. VII. 1952 r. S. A ren d w obserwatorium w Ucde (Belgia) 
odkJrył przy pomocy fotografi Norwą w gwi..azdozbiorz.e Tatrczy Sobie
skiego. Był to obiekt 11 wielkości. Gwiazdę obserwowano następnie 
w obserwatorium w Hamburgu jako obiekt o jasności widomej ok. 12.m7. 
Os1laitnio Nowa nieco pojaśnilała, gdyż dn. 10 i 15. VIII. br. b1ask jej 
oceniono w Ostrowiku jako jaśniejszy niż 12m.5. Gwiazdę tę · obserwo
wano również w Obserwatorium Krakowskim, stwierdzając oscylacje 
blasku. Jeżeli przypuścimy, że Nowa w chwili odkrycia była w naj
większym blasku, to z uwagi na okoliczność, że gwiazdy te w maksi
mum osiągają wszystkie jasność absolutną: -5m.5, dojdziemy do wnio
sku, że zjawisko odbyło się w rzeczywistości jakieś 6 500 lat temu. 
A że w tych okolicach nieba zalegają obfite złoża "mgły przygalaktycz
nej", które redukują w znacznym stopniu jasności widome gwiazd poza 
nimi położonych, przeto .,wybuch" Nowej należy raczej odnieść do 
epoki jakieś 2 000 lat przed naszą erą. Wiadomość o katastrofie gwiazdy 
dopiero teraz dotarła w okolice Galaktyki, w których wraz ze Słońcem 
przebywamy. J G. 

Nowa w gwiazdozbiorze Niedźwiadl{a 

CentraLa telegramów astronomicznych w Kopenhadze informuje, iż 

według tele.gromu prof. Kukarkilll.a z Moskwy, S o ł o w j e w w Sialina
badzie odkrył Nową w gwiazdozbiorze Niedżwiadka (Scorpius). Gwiazda 
była w dniu 10. VII. 12-tej wielk. gw., 11. VII. o godz. 16 T. U. 9-tej wielk. 
gw. Jej wSJpółrzędne równikowe odniesione do początku 1952 r. są 

a = 17h 46.m9; ll = -35° 22' 
SLP 

Zjawiska głosowe towarzyszące przelotom bolidów 

Artykuł, którego streSI7Jcu:ni.e podajemy poniżej, rozpoczyna autor, 
! . S. A s t a p o w i c z, znany radziecki badacz meteO~J'tów, od opisu 
obserwacji, którą dokonał w 1925 roku, w czaSiie ~elotu nad połud
niową Ukrainą (wieczorem 20 si~pnia) jasnego bolidu. Autor z przy-
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jacielem znajdowali się na przechadzce, na jednym ze skwerów Niko
łajewa. Wioczór był pogodny, 1pogoda '1.\-yjątkowo spokojna, trwał jeszcze 
zmierzch. Nagle obaj obserwatorzy usłyszeli odgłos przypominający szum 
wzlatującej rakiety, a równocześnie wszystko wokół zostało oświetlone 
jaskrawym światłem. Spcjrzawszy na niebo obserwatorawie ujr-z:eli ślad 
jasnego bolidu, który utrzymywał Sli.ę jeszcze pnez kilkanaście minut. 
Szum towarzyszący przelotowi bolidu był słyszany jeszcze przez wielu 
innych świadków w Nikołajewie. Późniejsze obliczenia pokazały, że 

najkrótsza odległość od toru bolidu do Nikołajewa wynosi.la 247 km. 
W następ~h latach autor zebrał dane odnoszące się do 40 podobnych 

zjawisk i jeszcze w 1929 roku (w artykule ogłoszonym w czaoopliśmie 

.,Mirowiedenje") doszedł do wniosku, że mamy tu do czynienia z zupeł
nie realnym zjawliisikiem, jakkolwiek trudnym do wytłumaczen:iia. Nie 
można bowiem przypuścić, aileby fale głosowe dochodzily równocześnie 
z falami świetlnymi ze źródła odległego od obserwatorów o wiele dzje
siątków kilometrów. Chodzi tu o pewne "anormalne" .zjawisko głosowe 
towarzyszące przelotowi bolidu, polegające na syku, szumie czy poświ
ście równoczesnym ze zjawiskiem świetlnym; "zwykłymi" zjawiskami glo
sowymi możnaby naz:wać WielekTotnie obserwowane przy przelocie bo
lidów odgłosy przypominające odległe wybuchy, uderz,enia czy grzmoty, 
występujące w ciągu kilku minut po obserwowanym przelocie jasnego 
meteoru. 

Jest faktem, iż w literaturze specjalnej dotyczącej bolidów i mete
orytów anormalne zjawiska głosowe są z reguły lekceważone, jakkol
wiek sumienni autorowie niekiedy wspominają o nich. Powodem OIWego 
częstego nieprzypL<;yWania obiektywnej realności zjawisku szumu czy 
świstu równoczesnemu z przelotem bolidu, jest WSpOmniana już trud
ność zrozumienia faktu równoc::z.esnego występowania zjawisk św:ietlnych 
i głosowycil. 

W omawianym artykule autor zestawił obszerny katalog obejmujący 
163 pozycji tych przypadków pojawień gię bolidów, w których obser
watorzy wyraźnie stwierdzili występowanie anormalnych zjawisk dźwię
kowych. Katalog obejmuje obserwacje zarówno z ostatnich lat, jak i te 
z dawniejszych wieków, odnośnie których doszły nas wiamgodne zapiski. 
Warto na przykład wspomnieć, że już w IX wieku naszej ery astro
nomowie chińscy zanotowali w dwóch przypadkach, iż przelotowi jasnych 
bolidów towarzyszył szum podobny do tego, który wydaje stado prze
latujących żóra\\-i czy dzikich gęsi. Z danych zebranych w zestawionym 
przez siebie katalogu autor wyciąga saoreg wniosków, z któryoh naj
ważniejsze podajemy polliiżej. 

Jest niewątpliwym, obiektywnym faktem obserwacyjnym, iż poja
wieniu jasnych bolidów towarzyszą często zjawiska głosowe o cha
rakterze szumu czy świstu jednoczesne z rozbłyskiem bolidu, a nie 
rzadko poprzedzające na 1-2 ~:ekund moment największej intensyw
ności blasku. 
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Bolidy z anormalnymi zjawiskami głosowymi pojawtiają się równie 
często na południowej jak na północnej półkuli Ziemi, w okolicach po
lamycb jak i w krajach tropikalnych, •zarówno na pustyniach jak i na 
morzu, w górach i na równinach, w jakichkolwiek porach roku i doby. 

Im jaśniejszy jest bolid, tym częściej jego pojawieniu się towarzyszą 
anormalne zjawiska głosowe. Przy jasności -18 wielk. gw. i Więcej, 

u Większości bolidów obserwuje się występowanie ~u lub świstu. 

• Szumy te bywały jednak obserwowane i u słabszych bolidów, nawet 
-6 wielk. gw. 

Anormalne odgłosy bywają obserwowane w odległościach od 10 do 
420 kilometrów, zwykle w odległościach 50 do 200 kilometrów. Zda.rz.a 
się, że bliżsi obserwatorowie nie słyscz.eli szumu, chociaż w Większyc..łl 

odległościach był on obserwowany. 
Niekiedy maksimum natężenia zjaWisk głosowych zgadza się (co do 

czasu) z maksimum blasku bolidu, w wielu jednak p:rz,ypadkaoh maksi
mum intensywnośCi zjawisk głosowych przypada nie wtedy, gdy ja
sność bolidu jest maksymalna, lecz podczas maksimum szybkości na
rastania jasności, a Wlięc w pierwszej połowie zjawiska przelotu. 

Uważni obserwatorowie nadmieniają, że szum bolidu, chociaż wy
wołany jego przelotem, wydaje się wychodzić z otaczających obserwa
tora ziemskich przedmiotów (liści drzew, lub krzaków'). 

Odnośnie źródła powstawania omawianych zjawisk głosowych wy
suwa Astapowicz hipotezę, iż mamy tu do czynie:n.W ze z-jawiskami 
elektrycznymi. Wykazuje on, że duże bolidy mogą powodować - być 

może za pośrednictwem ultra-fioletowego promieniowania - powsta
wanie ładunków elektrostatycznych w stratosferze rzędu 107 kulombów; 
Rozpatrując powierzchnię Ziemi i stratosferę jako okładki kondensa
tom sferycz~nego otrzymuje autor gradient potencjału rzędu 140 Volt/cm, 
podczas gdy normalnie wartość gradientu elektrycznego pola ziemskiego 
jest rzędu l Voltlcm. Jak wiadomo, przy tak dużych napięciach sta
tyczne ładunki elektryczne mogą spływać z ziemskich przedmiotów z to
warzyszeniem trzasków i syków, podobnych do obserwowanych przy 
przelotach bolidów. 

[Wedł. Meteoritika, 9, 71 (1951)] SLP 

Orbita meteorytu Sichote - Alińskiego 

W ostatnim (IX) tomie "Meteorytyki", publik,acji wydawanej przez 
Akademię Nauk ZSRR, a poświęconej wyłącznie sprawom meteorów 
i meteorytów, znajdują się dwa artykuły znanego astronoma rndziec
kiego, akademika W. G. F i e s j e n k o w a , poświęcone zagadnieniu 
wyznaczenia orbity meteorytu Sichote- Alińskiego (por. Urania T. XXI, 
str. 35), który w dniu 12 lutego 1947 roku spadł o godzinie Oh 38m 
T. U. w miejscu o szerokości geograficznej + 450 10', długości -134° 39', 
Radiant meteorytu (czyli punkt sfery niebieskiej, z którego nadleciał 



306 URANIA 

meteoryt) posiadał wsólrzędne horyzontalne: wys. 41°, azymut (liczony 
na wschód od kierunku północnego) 35°. Współrzędne te wstały wyzna
czcne z dużym stopniem pev . ..-ności n.a podst:?.·.vie zeznań licznych świad
ków upadku meteorytu, zebranych z 40 różnych miejscowości. 

Dla oblicwnia elementów orbity meteorytu, którą opisywał on wo
kół Słońoa prz~d spotkaniem się z Ziemią, konieczna jest znajomość 
szybkości meteorytu w momenc:e spotkania. Problemowi wyz:naczenią 
tej szybkości. jest poświęcony pierwszy z artykułów Fiesen.kowa. Pro
blem jest trudny. Z góry można tylko tyle powiedzieć, że szybkość ta 
nie mogła być ani większa niż 19,6 kmfsek ani mniejsza niż 11,2 km/sek. 
Przy szybkości większej niż 19,6 kmlsek me<teoryt poruszałby siQ 
w stosunku do Słońca po orbicie hiperbolicznej, co jest nieprawdopo
dobne, gdyż wszystlde meteoryty są stałymi człon.k.am:i układu sło

necznego; przy ~ybkogci mniejszej niż 11,2 krn!sek. meteoryt byłby 
stałym satelitą ZieJru, co również jest niemożliwe. Z bardzo szczegółowej 
analizy autora, uwzględr.lającej wszyst.Jde dane odnośnie ruchów ciał 

meteorycznych w atmosferze ziemskiej, wynika, iż szybkość meteorytu 
prą spotk.aniu z Ziemią wynosiła między 14 a 15 km/sek. 

Obliczenie przedstawione w drugim z omawianych artykułów, wy
konane w oparciu o wyżej przytoczone dane wyjściowe, prowadrz.i do
wniosku, że meteoryt poruszał się wokół Słońca po orbicie eliptycznej, 
o półosi większej a ~ 1,917 j. a., nachyleniu i= 8°,4, ekscentryczności 

e 0,483. 
n 

.,.. 
Jak widać z podanego rysunku (n perihel orbity, K miejsce spotkania 

z Ziemią) meteoryt Sichote - Aliński, nawet w największej odległości 

od Słońca, znajdował się wewnątrz pierścienia asteroid i nigdzie nie 
podchodził bliżej do Słońca, niż wynosi promień orbity ziemskiej. Można 
go uważać za jedną z maleńkich asteroid, które, według wszelkiego
prawdopodobieństwa, krążą w większych ilościach w przestrzeniach 
międzyplanetarnych. 

[Wg Meteoritika, 9, 3; 9, 27 (1951)] SLP 
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Wyznaczenie orbit gwiazd w Galaktyce 

Majowo-czeocwcowy nr pisma "Astronomiczeskij Zurnał" z br. za
mieścił pracę moskiewskiego profesora astronomii gwiazdowej P. P . 
P a re n a g o, w której na podstawie statystycznych danych o rozmie
sz-czeniu i ruchach gwiazd typu a Cephei, Mira Ce<ti i RR Lyr.ae, obli
cumy zoSJtał - przy pewnych teoretycznych założeniach - schem.a
ty~y mzkład gęstości materii w Galaktyce. Osobliwością pracy jest 
podanie metody, która pOIZwala - Wychodząc Z pOWyżej wymi.eniOI!lyoh 
danyoh statystycznyr.h - oblicZJać m-bity indywidualnych gwia;zd, dla. 
których istnieją kompletne dane o ruchach własnych, ~ościach ra
dralnych i paralaksach. Sam autor zastosował tę metodę do Słońca oraz 
dwu gwiazd znanych z największyoh ruchów własnych. Pon;iż.Siza tablica 
podaje część wyników tych obliczeń: 

Okres pełnego obiegu '.>.rokół 
Galaktyki {,.,obieg syderyczny") 

Odstęp czasu między dwoma 
kolejnymi przejściami przez 
perigalaksjum {"obieg anoma
listyczny") 
Chwila przejścia przez peri-

Słońce 

212.106 lat 

176.106 

Gwiazda 
Kapteyna 

160.J06lat 

79.106 " 

,. Strzała' ' 

Barnarda 

290.106lat? 

..,., 292.106 ". 

ga1aksjum rok + 12.106 rok + 37.106 rok-20.106? 
Chwila prz.ejścia przez apo.ga-
laksjum " -76.106 " -2,4.106 " +272.106? 

Odległo.ilć od środlro Galaktyb: 
w perigalaksjum 7120 ps 745 ps 5560 ps? 
w apog.alaksjum 8590 " 7220 " 22540 " ? 

Prędkość w perigalaksjum 250 km/sek 365 km/sek 335 km/sek 
Prędkość w apogalaksjum 207 " 39 " 82 " 

Odległość i chwila przejścia przez apogalaksjum "Strzały" jest wy
znaczona tylko prowizorycznie. Parenago przypuszcza, iż przy dokład

niejsrzych rachunkach może się okazać, iż gwiazda ta w rzecz.ywi.sltości 

na zawsze opuści Galaktykę {orbita hiperboliczna). We wszystkich 
raahunk.ach autor nie uwzględniał ewentualnych perturbacji pochodzą
cyah od gwiazd napotkanych przypadkowo po dirod:ze, które mogą tor 
gw1azdy znacznde zmienić. Jednak prawdopodobieństwo tego rodzaju 
"bliskich przejść" jest w Galaktyce bardzo niewif'lkie. K. R. 

[Wedł. Ast?·onomiczeskij Żurnal 29, 245 {1952)] 

Gwiazda o najkrótszym okresie zmian blasku 

Dotychczas za g\viazdę zmienną o najkrótszym okresie zmian b1asku 
uważano CY Aquarii {Wodnika), ,.pulsującą" co 88 minut. Ostatnio rekord 
ten został pobity dzięki odkryciu nowej gwiazdy zmienpej tego samego 
typu o okresi<> 80 minut. Jest to dawno już znana astronomom gwiazda 
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o jasności widomej 7m, figurująca w katalogu Drapera pod numerem HD 
223065. Jej zmienność zbadano ostamio przy pomocy takiego samego fo
tometru fotoelektrycznego, jaki posiadają w Polsce obserwatoria w Kra
kowie i Wrocławiu. 

Amplituda blasku tej osobliwej z wielu względów gwiazdy jest 
również z;mienna: osiąga niekiedy o,m8, niekiedy spada do o,m3. Zmiany 
amplitudy i kształtu krzywej przypominają gwiazdę RR Liry (P;,."41d). 
HD 223065 jest podkarłem, w minimum blasku typu widmowego A8 lub 
FO. Odległość jej jest oceniana - bez uwzględnienia absorpcji kosmicz
nej -:na 900 L św., a to na podstawie jej jasności absolutnej (M = o,mo) 
i "prawa cefeid". 

Ruch własny gwiazdy wynosi 0",886 na rok, co odpowiada, po 
uwzględnieniu jej odległości, prędkości 1110 km/sek. Prędkość ta prze
wyższa szybkość krytyczną dla gwiazd w Galaktyce i predysponuje 
gwiazdę do ucieczki z naszego układu. 

Współrzędne na r. 1950 są: 23h 43,m8 oraz -42° 23',5. Gwiazda ta, 
w Polsce niewidoczna, położona jest w odległości 5° od "jota" Feniksa. 

J . G. 

OBSERWACJE 

Częściowe zaćmienie Księżyca dnia 5. VIII. 1952 r. 
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W Krakowie z początJm wiec7.o.ru Księżyc przesłaniały chmury, które 
zeszły około 20h. Fotografowanie rorz;poczęto od 20h 35m (momenty po
dano w czasie środlmwo-europejskim), gdy niebo dostatec:m:ie pociem
niało. Zdjęcia dokonano na zwykłej bewdblask.owej kliszy fotografial
nej o alułości 22°/10 Din, przy pomocy umocowanego na stałe aparatu 
fotograficznego 9Xl2 Ica-Aplanat "Delta" l : 8, F= 13 am. Przy prze
słonie l : 18 naświetlano początkowe zdjęcia 4 sekundy, a końcowe -
dwie sekundy. Fotografow~no w O(istępach 5-minutowych. Na zdjęciu 
widać, że: 

l. Maksilnum zaćmienia wypadło między trzecim a czwartym zdję
ciem sięgając poza połowę średnicy Księżyca, a ostatni kontakt wypadł 
między trzecim a cz.wartym zdjęciem od końca; jest to zgodne z prze-. 
powiednią: maksimum o 20h 47m (0·54 średnicy przesłoniętej cieniem 
Ziemi), a koniec zaćmienia o 22h Qlm. 

2. Promień cimia Ziemi j~ większy od prorrJenia talrczy Księżyca, 
przez co wygląd sierpów jest inny, niż podczas normalnych zmian faz, 
kiedy granicą pomiędzy oświetloną a nieoświetloną częścią Księżyca jest 
półoklrąg elipsy, a sierp obejmuje zawsze pół obwodu tarczy. 

3. Księżyc w toku zaćmienia przechodzi przez dolną część cienia 
Ziemi od prawej strony do lewej. 

4. Podczas mćmiania Księżyc wraz z cieniem Ziemi przesuwa się na 
niebie swym ruchem dziennym w ciągu 5 minut o przeszło dwie śred
nice swojej tar.::.z.y od lcvvej strony do prawej, równocześnie wznosząc 
się coraz wyżej nad horywnt. 

5. Na zdjęciu v.rskutck półcienia jasność powierzchniowa małych 
siei1PÓW w stosunku do jasności powierzchniowej Księżyca niezaćzn:io... 
nego jest mniejsza, mimo że czas naŚ'.vi~tlania ostatnich zdjęć jest dwa 
razy krótszy od czasu naświetlania początkowych sierpów. 

Jerzy Kordylewski 

ANDRZEJ GAJ 

WYZNACZANIE PRZYBLIZOI'II"EGO POŁOZENIA PLANET 

Poniżej podajemy łatwą metodę, pozwalającą na szybkie wyznaczenie 
przybliżonego pvłożeni.a na niebie planet: Merkurego, Wenus, Marsa, Jowi
sza i Saturna. Do tego celu służą rysunki l i 2 oraz tabela l. Tabela l 
zawiera okres czasu obejmujący wieki: od XV do XXIV włącznie, co 
jest szczególnie korzystne, jeżeli chce się znaleźć dane, tyczące się po
łożenia planet w odległej prz.e-szłości lub przyszłości. 

Ponieważ na rysunku planety i z...Tlaki zodiaku oznaczone są przy 
pomocy symboli astronomicznych, podajemy dla przypomnienia owe 
symbole: 

Wiosenne { 

0 Słońce 
~ Merkury 
~ Wenus 
EB Ziemia 

1 'r Aries 
2 'tf Taurus 
3 ):( Gemini 

ZNAKI PLANET 

ZNAKI ZODIAKU 

Baran { 
Byk Jesienne 
Bliźnięta 

o Mars 
'4 Jowisz 
l) Saturn 

7 ~Libra Waga 
81ll, Scorpius Niedźwiadek 

9 ,(' Sagittarius Strzelec 
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Letnie { 

4 '29 Cancer Rak 
5 b( Leo Lew 
6 11V Virgo Panna 

{ 

1 O f6 Capricomus Koziorożec 
Zimowe 11 ~>; Aquarius Wodnik 

12 )( Pisces Ryby 

II 
vj 

.ll.S 

-us 

s 
t 

Ry10. l. Orbity Ziemi, planet wewnęt!l'Zillych i Marsa. 

Na rysunku l. narysowane są w skali orbity pLanet wewnętrulych 
i Marsa (ziemskich). Grubsza linia oznacza część karoej orbity leżącą 
:~~a północ od ekliptyki. 

Rysunek 2. przedstawia orbity Jowisza i Saturna wraz z orbitą 
Ziemi, lec;z: wyrysowane w innej skali. 

Na obu rysunkach zostały zaznaczone w odstępach miesięcznych po
zycje Ziemi, -rodczas, gdy d:ziesiętne 0,0.1,0.2, etc. aż do 0,9 oznaczają 
pozycje orbitalne pozostałycil planet, przy czym liczby O i O.!i odpo
"Wiadajll periheliurn i aphelium. Ułożenie dziesiętnych wskazuje kie
runek ruchu, a łuk zawarty między dwoma punktami odpowiadającymi 
dwu na..tępującyrn dziesiętnym, jest drogą opisaną przez planetę w jed
nej dr.iesiątej jej okresu obiegu. Stąd , znając czas, który upłynął od 
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przeJseta perihelium, jest możliwe przy pomocy tych danych umiejsco
wić obiekt na rys. l. lub 2. 

v1 

n 
-~~5 

.23 ., 

l 
'G 

Rys. 2. Orbity Ziemi, Jowisza i Saturoa. 

Dziesiętną, od,powiadającą pozycji planety w żądanym czasie, otrzy
muje się z Tabeli l. przez zwykłe dodawanie liczb, związanych z dniem 
miesiąca, mi.esiąoom, jednostkami, dzie<>iątkami i setkami lat. 

Najlepiej objaśnia to przykład : Szukamy pozycji planety Wenus pią
tego lutego 1934. DZJień miesiąca jest 5, miesiąc 2, jednostki lat 4, dzie
siątki 3, setki 19. Z tabeli l. otrzymujemy .pewne liczby związane z po
wyższymi datami, które dodajemy następująco. 

Dzień miesiąca 
Miesiąc 
J ednootki la t 
Dziesiątki lat 
Setki lat 

Suma 

Liczba odpowlada)'\Ca 

5 0.01 
2 0.7! 
4 0.5() 
3 0.76 

111 O.OG 

1.91J 
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Tablica l 

DZIESIĘTNE DLA PLANET 

Dzień miesiąca (Kalendarz Gregoriański) 

l Dzień 11 l 4 l 7 110 113 116119 l 221 25 l 28 l 31 l 
miesiąc 

Merkury 0.00 0.03 0.07 0.10 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.34 
Wenus .00 .Ol .03 .04 .05 .07 .08 .09 .11 .12 .13 
Mars 0.00 0.00 O .Dl 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 

Miesiące 

l 
l l 11 IIIIIlVI V l VI l VII l VIIIIlX l X l XI l XII 

Merkury l 0.29 0.64 0.96 0.3110.65 0.00 0.35 0.70 0.06 0.40 0.75 0.09 
Wenus .58 .72 .85 .93 .12 .26 .39 .53 .67 .80 .94 .07 
Mars .90 .95 .99 .03 .07 .11 .15 .20 .25 .29 .34 .38 
Jowisz .61 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .66 .66 .67 .68 .68 
Saturn .491 .49 .491 .50 .501 .50 .50 .51 .511 .51 .521 .52J 

Jednostki lat 

Merkury 0.00 O.ló 0.30 0.46 0.61 0.76 0.91 0.06 0.22 0.37 
Wenus .00 .63 .25 .88 .5J .13 .75 .38 .00 .63 
Mars .00 .53 .06 .59 .13 .66 .19 .72 .25 .78 
Jowisz .00 .08 .17 .25 .34 .42 .51 .59 .67 .76 
Saturn , .00 .03 .07 .10 .14 .17 .20 .24 .27 .31 

Dziesiątki lat 

l o l l l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 

Merkury 0.00 O.!i2 0.04 0.56 0.08 0.60 0.12 0.64 0.16 0.68 
Wenus .00 .25 .ól .76 .Ol .27 .53 .78 .04 .29 
Mars .00 .31 .63 .95 .27 .58 .90 .21 .53 .85 
Jowisz .00 .84 .69 .53 .37 .22 .06 .90 .74 .59 
Saturn .00 .33 .68 .02 .35 .70 .04 .38 .72 .061 
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Tablica l 

DZIESIĘTNE DLA PLANET 

Setki lat 

l 14 
115 :1 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 2r~ l ~ 2 l 23 

Merkury 0.02 0.22 0.41 0.61 0.80 0.00 0.20 0.39 0.59 0.78 
Wenus .29 .82 .36 .91 .45 .00 .óó .09 .6<l .18 
Mars .18 .34 .51 .67 .84 .00 .16 .33 .49 .66 
Jowisz .85 .28 .71 .14 .ó'i .00 .43 .86 .29 .72 
Saturn .02 .42 .82 .21 .61 .00 .39 .79 .18 .581 

Odrzucamy liczbę na lewo od !prZednka i pozostawiamy jedynie CZE:SC 

dziesiętną, tj. 0.99. Punkt, odpowiadsjący 0.99 na orbicie Wenus na rys. l. 
przedstawia pozycję tej planety w dniu 5 lutego 1934 r., podczas, gdy sama 
data określa położenie Ziemi. Tak się składa, że w tym konkretnym przy
padku, owe dwa punkty wraz z punktem środkowym (Słońce) leżą na 
prostej linii w porządku Słońce-Wenus-Ziemia. 

Przypuśćmy, że następnie szukać będziemy położenia Wenus w dniu 
18 listopada 1934 r. Z tablicy l. znajdujemy dla Wenus: 

Dzień miesiąca 
Miesiąc 
Jednostki lat 
Dziesiątki lat 
Setki lat 

Suma 

Liczba odpowiadająca 
18 0.08 
11 0.94 

4 0.50 
3 0.76 

19 0.00 

2.28 

Umieszczamy Wenus w punkcie odpowiadającym dziesiętnej 0.28 a Zie
mię w pukcle odpowiadającym 18 listopada i widzimy, że te dwie pla
nety są w.owu w prostej linii ze Słońcem, leez obecmie w porządku: 
W1enus-8łońce--Ziemia. 

Kiedykolwiek punkty odpowiadające planecie (innej niż Ziemia) 
i Słońcu wypadają na prostej kończącej się na Ziemi na rys. 1., mó
wimy, że planeta i Słońce są w koniunkcji (czyli złączeniu). 

Oba powyższe przykłady przedstawiają koniunkcje Wenus i Słońca 
i aby rozróżnić dwa różne ułożC'!'1ia nazywamy pierwszy przykład ko
niunkcją dolną (symbol ó 5f 0 Inf.), a drugi koniunkcją górną 
(symbol ó Q 0 Sup). 

W analogiczny sposób d.la Merkurego znajdujemy w dniu 6 marca 
1934 r. dziesiętną 0,19 i widzimy, że w tym dniu miała miejce k<miu:nkcja 
dolna, a 20 Sltycznia 1934 r. Merkury znajdował się w koniunkcjli górnej 
ze Słońcem. 

Mimo, że punkty odpowiadające Ziemi, Słońcu i planecie leżą na 
linii prostej na rysunku, nie dowodzi to jednak, że leżą one na lilnii 
prostej w przestrzeni. W piCII"Wszym przykładzie dzi!~s,iętna równa jest 
0.99 i odpowiedni punkt znajduje się na gr u b s z ej części łu.lru, wy
obrażającego orbitę Wenus., stąd planeta w dolnej koniunkcji dnia 5 lu
tego 1934 r. znajduje się na północ od ekliptyki i jej pozycja w prze-

l 

l 

: 

' 
l 

~ 

l 
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strzeni nie leży na prostej łączącej Ziemię ze Słońcem. Widziana z Ziemi 
planeta w owym dniu znajdowała się około 4° na północ od Słońca. 

Podobnie w pozostałych przykładach planeta znajduje się albo na 
północ albo na południe od Słońca. 

Może się zdaJrZyć jednak, że podczas koniunkcji ze Słońcem, planeta 
2l!1ajduje się ba,rdzo blisko ekliJptyki lub na -samej eklirptyce, wtedy 
Słońce, planeta i Ziemia IL.e<'Zywiście leżą na prostej w przestrzeni. Je
żeli to nastąpi podczas koniunkcji dolnej, z Ziemi widzimy planetę 
pl'Z€Chodzącą na tle tarczy słonecznej. 

Dla objaśnierom rozważmy położea'1ie Merkurego w dniu 8 listopada 
1927 r. Dziesiętna dla tej daty jest 0.93. Z rys. l. znajdujemy, że Słońce, 
Merkury i Ziemia, leżą w jednej hnii, tj., że Merkury ZIIlajduje się 
w dolnej koniukcji ze Słońcem. Co więcej, planeta leży właśnie na po
łączeniu cienkiej i grubej części wyrysowanej orbity, to znaczy, że 
musiała przeciąć ekHptykę w owym dniu dążąc z południa na północ. 
Jasnym więc jest, że w dniu 8 listopada 1927 r. miało miejsce przejście 
Merkurego na tle tarczy słonecznej. 

Ostatnie przejście Merkurego miało miejsce 12 listopada 1940 r., a na
stępne wypadają 13 listopada 1953 i 5 maja 1957 r. 

Przejścia Wenus przez tarczę słoneczną zdarzają się znacznie rza
dziej. Pierwsze przepowiedziane przejście Wenus miało miejsce 24 li
stopada 1639 (Starego Stylu). Możemy to sprawdzić; zamieniamy 24 li
stopada 1639 (SS) na odpowiednią datę kalendarza gregoriańskiego i otr-zy
mujemy 4 grudnia 1639 (Nowego Stylu). Przy pomocy tablicy l. znaj
dujemy: 

Dzień miesiąca 
Mliesiąc . 
Jednostki lat 
Dzie.:;iątki l::lt 
Setki lat 

Liczba odpowiadająca 
4 0.01 

12 0.07 
9 0.63 
3 0.76 

16 0.36 

Suma 1.83 

Znajdujemy odpowiednie- punkty na rysunku i widzimy, że planety leżą 
na linii prostej w porządku: Słońce, Wenus, Ziemia i że Wenus znaj
duje się na ekliptyce. Zachod2li przeto przejście Wenus przez taoczę 
słoii:Vilcz.ną 

Ponieważ, orbity pozostałych planet, Marsa, Jowisza, Saturna etc. 
leżą całkowicie na zewnątrz drogi Ziemi, prz-eto niemożliwe jest dla nich 
zjawisko p!I"ZCjścia i koniunkcji dolnej. Wszystkie koniunkcje tych pla
net są górne i mówimy po prostu, że planeta znajduje się "w ko
niUil'llkcji". 

Dla objaśnienia rozważmy położenie Jowisza dnia 8 maja 1917 r. 
Ruch orbitalny tej planety, zarówno jak 'i ruch Saturna w silcali ry
synku 2. jest tak nieznaczny w przeciągu miesiąca, że możemy zanied
bać dzień miesiąca i z tablicy 1. znajdujemy dla Jowisza: 

Miesiąc 
Jednostki lat 
Dziesiątki lat 
Se<llki lat 

Suma 

Liczba odpowiadająca 

5 0.64 
7 0.59 
l 0.84 

19 o.oo 
2.07 

Po naniesieniu pozycji na rys. 2 widzimy, że Jowisz. Słońce Zie
JTria le:ią na prostej, w wymienionym porządku (tj. ó ~ e ). 
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Z drugiej strony, ob~erwa1or umieszczony na jednej z planet posia 
dających orbity leżące na ze\V':'lątrz ocbity ziemskiej, widzialby od czasu 
do czasu Ziemię w dolnej koniunkcji ze Słońcem, tj. używając na
szych tysunków, mobaby poprowadzić prostą, łączącą Słońce przez 
Ziemię z daną pla'Illetą. Gdy wchodzi L-licie ułożenie, my na Ziemi mó
wimv. że planeta znajduje się w opozycji, czyli prz.eciwsrtawieniu (sym-

bol cP ). Jako przykład możemy spraw~hić że 28 stycznia 1931 r. Mars 
znajdował się w opozycji do Słońca ( cP o 0 ). W dniu tym planeta 
była prawie dokładnie naprzeciw Słońca względem Ziemi i przeto 
wschodziła o zachodzie Słońca i przecinała południk o północy. 

Z powodu ich bliskości do Ziemi, planety w opozycji najlepiej na
dają się do obserwacji. 

Oba rysunki ograniczone są kołami, na których umieszczone są z.naki 
zodiaku, liczby rzymskie O, I, II aż do XXIII oraz liczby arabskie O, 
do 23.5 określające odpowied!1io rektascenzję i deklinację. Linia pro
sta, pop~rowadzona na rysunku l. z p<YZ.ycji Ziemi do Słońca i przedłu
żona aż do przecięcia się z obrzeżeniem, wskazuje na nim współrzędne 
równikowe Słońca; oczywiście w praktyce "rysowanie linii" zastępujemy 
przyłożeniem linijki. Na przykład 6 marca 1934 r. prosta Ziemia -
Słońce przecina koło zewnętrzne w XXIII i znajdujemy, że dla Słońca 
rektascenz.ja wynosi 23 h., deklinacja -6° i że Słońce z.najduje się 
w znaku (nie w kon<;telacji) Ryb. 

Ponieważ rektru.cenzję określa nam czas gwiazdowy, w którym 
gwiazda przechodzi przez południk, a my w obserwacjach amatorskich 
używamy raczej czasu zwykłego (słonecznego), przeto zamieniamy czas 
zwiazdowy na zwykły według formuły: 

Czas gwiazdowy = 2 X ilość miesięcy po równonocy wiosennej 
plus ilość godzin po poludniu 

(minus 24 jeżeli wynik jest równy lub większy od 24) 

Po tej kl'ótkiej dygresji, powróćmy do zagadnienia wyzn::IC.Zania po
łożenia planet. 

Chcemy WY7J>.ac.zyć np. położenie Wenus w dniu 6 marca 1934 r. 
Rysujemy więc linię z Ziemi do planety, (ta ostatnia jest w tym wy
padlku da:na przez dziesiętną 0.13) i przedłużamy linię, aż przetnie koło 
zewtnętrzne. To przecięci€' nie daje jeszcze wspóŁrzędnych Wenus. Te
raz, zaczynruny od Słońra i rysujemy d r u g ą linię .r ó w n o l e g ł ą 
do pierws;z.ej i ski&owaną w tym samym kierunku (tj. od Ziemi do 
Wenus). Tam, gdzie dr u g a linja przecina kolo zewnętrzne, odczy
tujemy rektascen:zję i znak, w którym 7Jl1ajduje się Wenus, mianowicie 
rel<t. 20 h 30 min, znak Capricomus (Kozior:>żec). 

Mimo, że podaliśmy rektascenzję dla Wenus w dniu 6 marca otrzy
maną przy pomocy rys. 1., celowo pominęliśmy odpowiednią deklinację 
odc:z;ytaną na kole zewnętrznym, mianowicie dekl. = - 19°. Ta war
tość byłaby dek:.linzcją dla planety, gdyby znajdowala się ona na eklip
tyce, jednak dziesiętna 0,13 dla powyższej daty leży na grubszym łuku, 
co mówi nam, że Wenus znajduje się na północ od ekliptyki. Błąd 
powstały przez przyjęcie O'W'€'j wartości deklinacji dla Wenus, wynosi 
zaledwie ldlka stopni., lecz dla tych którzy lubią większe dokładności, 
podajemy tabelę poprawek. Dla wyżej WSipOmnianej daty poprawka 
wynooi + 7°, tak, że deklinacja po uwzględnieniu poprawki wynosi 
- 19° + 7° =- 12°. 
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Ta współrzędna łącznie z uprzednio znalezioną rekt.ascenzją 20 h 
30 min, pozwala nam wyznaczyć [pOłożenie planety o jakiejkolwiek 
godzinie. 

l 

TABLICA POPRAWEK DLA DEKLINACJI WENUS 

Ilość stopni, która winna być dodana do dekl. 
Wenus otrzymanych z rys. l. 

11 ~ J l ~ l ~ l e- .,; 
Dziesiętna ~ .. 

~ " ó. " ... •N 
~ u " ..l '::!! :.3 Cii !:!; 0.. 

o- 0.09 +5• +7• +6• +40 +20 +20 +lO +l" +10 +tO 
.10- .19 +2 +4 +7 +7 +3 +2 +2 +l +l +l 
.20- .29 +l +2 +4 +4 +3 +2 +l +l +l +l 
.30- .39 o o o o o o o o o o 
.(.() - .49 -l -l o -l -l -2 -3 -4 -2 -2 
.50- .59 -l -l -l -l -2 -2 -5 -7 -6 -4 
.60- .69 -2 -l -l -l -1 -2 -2 -4 -7 -7 
.70- .79 -1 -l -l -1 o -l - l -2 -4 -4 
.80- .89 o o o o o o o o o o 
.90- .99 + 3 +4 +2 +2 o +l +l + l o + l 

j l o< 
." 
~ ... 

C) 

+20 +20 
+l +2 

o +1 
o o 
o -l 

-2 -2 
-3 -2 
-3 -2 

o o 
+l +2 

Ponieważ rektascenzja dla Słońca w dniu 6 marca 1934 jest 23 h, 
Wenus pl7Jel.'.>-zła południk 23-20.30, czyli 2 h 30 miln prze d Słońcem 
i aby widzieć Wenus musielibyśmy i my wstać prze d Słońcem. We
nus wschodzi po północy; mówimy, że jest gwiazdą poranną, jut.rzeniką. 

Wyzn.aczmy raz jeszcze położenie Wenus i Ziemi, tym razem w dniu 
16 kwietnia 1934 r . (dziesiętna 0,32) Kąt mtędzy prostymi poprowadzo
nymi od Słońca i Wenus do Ziemi jest równy 46°, co więcej, prosta 
łącząca Ziemię i Wenus jest styczna do orbity Wenus i przeto odległość 
kątowa pomięd:1:y Słońcem a Wenus jest największa (46°); mówimy, że 
piJaneta ma największą elongację. Współrzędne dla Słońca i Wenus 
w dniu tym wynosiły: 

Słońce Wenus 
Rekt. . l h 36 m 22 h 40 m 
Dek:l. + 10• _ go 

F lane ta przekroczyła południk o 1.36 + 24 - 22.40 = 2 h 56 m przed 
Słońcem. 

Po osiągnięciu największej elongacji zachodniej, odległość kątowa 
planety od Słońca, jak również jej ja..."ll.ość, powoli zmniejszają się" i We
nus znika w świetle dnia, dążąc do górnej koniunkcji (18 listopad 
1934). W koniunkcji górnej, planeta mija Słońce, dążąc z zachodu na 
wschód, i staje się gwiazdą wieczorną. 30 czerwca 1935 r., Wenus 
osiągnęła największą wschodnią elongację i zaczęła powtarzać powyższy 
cykl. 

Na zakończenie podajemy zestawienie zjawisk dla Wenus w czasie 
od jej jednej dolnej koniunkcji do drugiej: 

Okresy czasu są przybliżone i mogą róż.nić się o parę dni, lecz cał
kowity cykl ma wartość przeciętną 584 dni (około 19 mies. i l tydz.) 
i zwie się okresem synodycznym Wenus. 
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Gwiazda poranna 

Koniunkcja dolna 

l Największa jasnLc 
1 miesiąc 

l 
t miesiąc i l tydzień 

Największa zach~dnia elongacja 

't 7 miesięcy l tydzień 

Koniunkcja górna 

l Największa t 7 miesięcy l tydzień 
wschodnia elongacja 

Gwiazda wieczorna l 1 miesiąc 

1 miesiąc 1 tydzień 
Największa jasność 

t 
Koniunkcja dolna 

[Wg W. Bartky Highlights of Astronomy]. 

Errata. Urania, T. XXIII. str. 237, ww. 3-5 od g. powinny mieć 
bq:mienie: .,nas wyprzedzać, zaś Jeżące dalej od środka niż my, będą się 
pozornie poruszać w kierunku wstecznym względem kierunku rotacji". 

T. XXIII. str. 244, w. 4 od g., zamiast 1098 powinno być 1910; w. 10 
od d. zamiast .,jej jaśniejszy towarzysz'", ma być ,.jej jaśniejsi towarzy
sze'(. 

T. XXIII. str. 272, w. 2 od d. zamiast "Literę", ma być "Lirę". 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
na październik 1952 r. 

Wszystkie zjawiSka podaino w cz.asie środk.-europejskim. 
Październik: 

4. 1h Merkury w złączeniu z Saturnem w odstępie 2o. 
5. Na lewo poniżej Księżyca świeci jasny Jowisz. ~ lunety widać 

spŁaszczoną jego tarcz.ę i ciemne pasy na niej jak na rysunku 
w Uranii nr 4, str. 126. 4 najja~niejsze satelity Jowisza są dostrze
galne nawet przez mniejsze lune-tki i w pażdzie.rn.i:ku jeszcze do
godnie obserwować można ich zaćmienia (p. Zjawiska w układzie 
satelitów Jowisza przy końcu kalendarzyka). 

6. 10h Merkury w niewidocznym złączeniu z Neptunem. 
6. 11h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na poludn.ie. 
6./7. Księżyc w ciągu nocy mija gromadę Plejad i około północy za

krywa swoją tarezą górną cz~ć gromady. Ptrzez lunety obserwo
wać można od 22h 30m do 1h znikanie gwiazd pooa jasnym brzegiem 
tarczy Księżyca i nagłe pojawiania się ich z pma ciemnego brzegu 
tarczy na ogół po przeszło jednogodzinnej niewidoczności. Tyle bo
wjem czasu potrzeba, aby Księżyc na tle gwiazd przemieścił się 
o wielkość równą swojej średnicy. · 

9. Zjawiają się gwiazdy spadające Draeonidy (Giacobinidy) pozornie 
rpromiel!1iujące z "głOIWy" Smoka. Ślady ich są tym dłuższe, im da
lej od punktu promieniowania pojawiają się na niebie. 

10. 22h Uran w złączeniu z Księżycem w ostatniej kwadrze w odstępie 
2o na południe od Księżyca. 

11. 9h Saturn w złączeniu ze Słońcem. 
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11. 21h Uran w kwadraturze ze Słońcem. 
12. do 23. X. obserwować można powolne gwiazdy spadające z roju 

Ariotyd, których ślady przedłużone wstecz przechodzą przez gwiazdo
zbiór Barana. 

14. 22h Neptun w złączeniE ze Słońcem. 
16. 20h 50m przcrz lunety dobrze obserwować można znikanie II satelity 

Jowisza, ulegającego zaćmietniu przez cień JOIWisz.a. Parę minut przed 
tym momentem należy zwrócić uwagę na satelitę widocznego w lu
necie odwracającej na lewo od tarczy JO\Misza w odsitępie od brzegu 
tarczy mniejszym niż Ya średnicy Jowisza. Satelita ten w pewnym 
momencie zacznie słabnąć i szybko zniknie, zanurzywszy się do nie
widocznego cienia Jowi57.a. 

16. do 22. X. spadają gwiazdy z roju Orionid, wywodzące swe ślady 
z okolicy gwiazdy "ni" Oriona. Największe nasilenie roju wypada 
na 19. X. w ilości do 20 zjawisk na godzinę. 

16. do 30. X. Ostatnia sposobność do zaobserwowania na rannym nie
bie, jednakże przed nastaniem ś'>J'itu, słabej poświaty światła zwie
rzyńcowego, -;.:tórego smuga skośna do horyzontu przechodzi przez 
gw.iarzdozbiary Lwa i R<lka. Widać ją tylko na zupełnie czystym 
niebie. 

18. 16h Saturn w niewidOCZinym złączeniu z Księżycem. 
18. 21h Neptun w niewidoc:zmym złączeniu z Księżycem. 
20. llh Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
21 . 16h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na północ. 
23. 12h Słońce wstępuje w znak 7wierzyńcQIWY Niedźwiadka, świeci 

jednak i~..W.A."Ze na tle gwiazdozbioru P::mny, dopiero 30. X. przejdzie 
do gwiazdozbioru Wagi. a do gwiazdozbioru Niedźwiadka wk!roczy 
22 l.iistopada. 

23. 23h 25m ulegnie zaćmieniu II satelita Jowisza podobnie jak 16. X. 
24. 12h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 2° na północ. 
24. 18h Uran nieruchomy w roktascenzji. 
27. 21h 23m zaćmicni<." III satelity Jowisza, łatwiej obserwowalne niż 

zaćmienia II satelity z 16. i 23. X., gdyż III satelita (Ganymedes) 
jest jaśniejszy i w chwili zaćmiewania się znajduje się dalej od 
brzegu tarczy Jowisza, prawie o całą średnicę tarczy Jowisza na 
lewo (w lunecie odwracającej). 

30. X. do 17. XI. gwiazdy spadające Taurydy, wychodzące z radiantu 
w gwiazdozbiorze Bykia . z tym że ich drogi stają się wido<:z.ne na 
ogół dopiero w pewnej odległości od tego gwiazdozbioru. 

Minima Algola: 7d 4h.2; !Od lh.O; 12d 21h.8; 15d 18h.6; 27d 5h.9 i 30d 2h.7. 
Minima główne Beta Lyrae: 12d 20h i 25d 18h. 
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych: 

18. X. S Herkulesa Rekt.: 16h 50m. Dekl.: +15°.1. Max.: 5m.9. Okres: 316d. 
18. X. R Wodnika 23 41 . -15 .6. 5 .8. 383 
22. X. R Łabędzia 19 36 . +50 .1. 5 .6. 428 
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza: 
O - satelita niewidocziny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza. 
• " " " zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub 

jest zaćmiony prze-z jego cień. 
c - cień satelity jako ciemna plamka, przechodzi PQPII'Zez tarcze Jo

wi.sm. Satelita rzucający cień znajduje się na prawo od cienia 
(w lunecie odwracającej obrazy). 

pz, kz- początek (wzgl. koniec) zaćmienia . czyli moment zniknięcia 
(wzgl. ukazania się) satelity na lewo od tarczy Jowisza. 

JV-ty satełł.ta mija tarczę Jowisza: 2. X., 9/10. X., 17/18. X. i 26. X. 



Październik 1952: 

d b m 

1 do !!0.00 • I 
2 do 19.44 • II 
2 do 21.20 c III 
2 23.06-24.380 III 
6 3.06-5.15 c l 
6 od 3.55 O I 
6 od 4.58 pz II 
7 0.21 pz I 
7 0.21-3.19 • I 
7 21.35-23,43 c I 
7 22.22-~4.29 O I 
7 23.46-26.09 c II 
8 U5-3.39 O II 
8 do 21.46 • l 
9 do ~2.01 • II 
9 23.15-25.20 c III 

10 2.30-4.02 O III 
14 od 2.i6 pz • I 
14 23.28-25.37 c I 

Październik 

URANIA 

d b m h m 

15 0.06-2.13 O I 
15 2.23-4.46 c II 
15 3,43-5.57 O H 
15 !!0.45 pz I 
15 20.45-23.31 e' I 
16 do 20.06 c I 
16 do 20.39 O I 
16 20.f10 pz II 
1620.50 -24.17 • 1l 
17 3.15-5.20 ciii 
17 od 5.50 O III 
18 do 19.06 O II 
20 do 19.29 • kz III 
2o t 9.36-21.11 . m 
21 od 4.11 pz • I 
22 1.22- 3.31 c I 
22 1.50-:J.57 O I 
22 22.40 pz l 
22 22.40-25.15 • I 

S ł.. O Ń C E 1952 
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d h m h m 

23 19.51-22.00 c I 
23 20.16-22.23 O I 
23 23.25 p:r: II 
23 23.2[>-26.31 • II 
24 do 19.41 • I 
2o 18.19-20.4~ c II 
~5 19.07-21.22 O II 
27 21.23 pz III 
27 21.23-24.28 e III 
29 3 17-5.26 c I 
29 3.34-5.41 O I 
30 0.34- pz I 
30 0,34-ó.25 • I 
30 21.45-23.54 c I 
30 21.59-24.07 O I 
31 2.00 pz II 
31 2 00-4.44 • II 
31 19.03 pz I 
31 19.03-21.25 • I 

h >- ·c W Warszawie 
127. X. 1952 

I czasu 3: ._"0 7. X. 1952 
środ.-europ. :rN.!?::: (czas śr.-eur.) aS N"'' J:•«~ Miasto ... u 3: e., ., 

wsch . l Rekt. l Deklin. 
. ~ 

?.ach. wsch.! zach. l wsch. l zach. o ~ N 

"' " 
b m o m h m b m b m b m b m 

27 JX ' + 8.9 Szczecin 6 I4 I7 24 6 51 12 14.0 - I 31 5 30 17 23 
7 X 12 50.3 - 5 24 +12.0 5 47 16 59 Poznań 6 03 I7 r6 6 39 

17 X 13 27.2 - 9 09 +I4.S 6os I6 37 Wrocław 6 02 I7 I6 6 35 
27 X I4 os. I - I2 42 +I6.o 6 22 I6 I6 Gdynia 5 59 17 07 6 38 
6 IX I444.3- IS 54 +I6.4 640 IS s s Kraków 5 so 17 o6 6 22 

Białystok 5 39 r6 so 6 I6 

Październik KSIĘŻY C 1952 
h I czasu W Warszawie Ih czasu W Warszawie ., środ.-europ. (czas śr.-eur.) ., Środ.-europ . (czas śr.-eur.) ... ... ., 

Rekt. l Deki. wsch.j 
., 

Rekt. l Deki. wsch. l o zach. o zach. 

h m o b m h m h m o b ,. b m 
I . 22 19 - 9'3 r6 IS 2 31 17. 11 59 - 3'5 4 22 15 4I 
3· o os + 4'2 16 42 5 30 19. 13 30 - 14'4 6 54 r6 oS 
5· I SI + r6·6 17 17 8 28 21, 15 13 -23'2 9 34 r6 s6 
7- 3 44 + 24'9 18 r6 II 15 23. 17 10 - 27'3 n 56 r8 34 
9· 5 38 + 27'5 20 02 13 16 25. 19 12 - 25'1 13 21 21 13 

II. 7 27 + 24'6 22 22 14 22 27. 21 oS - r6·9 14 os 24 09 
13. 9 04 + 17'4 24 47 14 57 29. 22 54 - 4'8 14 34 I 36 
rs. IO 33 + 7'5 I 59 IS 19 3I. o 36 + 8'3 15 02 4 29 

Najbliżej Ziemi: 1. X. u.• i 29. X. 7' Najdalej od Ziemi : 18. X. U • 

Paz;r : Pełnt .. 

Październik 3' 13' rs• 
Ostatnia kwadra 

ro• 20' 33• 
Nów 

rs• 23' 42'" 
Pierwaza kwadra 

26" s• o4• 

h m 
r6 39 
r6 33 
I6 35 
I6 20 
I6 26 
I6 ofi 
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PLANETY 

MERKURY 
Data th czasu W Warszawie 
1952 Środ.-europ. czas środ.-eur. 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. 
h ID o h m h m 

IX .. 27. 12 2" J - 1.2 5 40 17 33 
X. 7- 13 24 - 8.7 6 41 17 15 

17. I4 23 - IS.2 7 36 I6 58 
27. 15 20 -20.5 8 29 16 44 

XI. 6. I6 14 - 23·9 9 os I6 34 
Niewidoczny. 2t IX był w górnym złączeniu ze 
Słońcem. xo. XI. ~dzie w największym odchyleniu 
na wschód od Słońca, lecz nie będzie -widoczny. 

M AR S 
IX. 27. 17 13 -25.01 I2 49 20 02 
X. 7. I7 44 -25.3 I2 42 I9 51 

I7. I8 IS -25.31 12 34 19 44 
27. I8 47 -24.8 I2 23 19 40 

XI. 6. I9 ' I9 -23-9 I2 09 19 40 
Coraz dłuiej widoczny wiec..:orami w gwiazdo 
zbiorze Strzelca nisko nad połudn.•zach. hary· 
zontem jako gwi&.zda o'8 wielk. 

IX. I7. 
X. 7. 

'l7. 
XI. I6. 

12 59 
I3 oS 
I3 17 
I3 25 

SATURN 
-
-
-
-

3.8 
4.8 
s.7 
6.5 

7 o6 
6 00 
4 s6 
3 SI 

18 32 
17 I8 
16 04 
I4 49 

II· X. w złączeniu ze Słońcem i wskutek tego 
niewidoczny. Pojawi ai~ na nowo na rannym 
niebie dopiero w listopadzie. 

NEPTUN 
X. 7·1 I3 2I 1- 6.8 l 6 25 l 

I6. 13 26 - 7'3 3 56 XI. 

17 20 

Jeet niewidoczny, gdyż '14. X. w złączeniu ze 
Słońcem. 

l 

WENUS 

1h czasu l W Warszawie 
Środ.-europ. 

l 
czas środ.·eur. 

Rekt. l Deki. wsch. l zach. 
h m " h m h m 

13 49 --10.9 7 s6 18 07 
14 36 -15.4 8 29 17 49 
IS 24 -19.3 9 02 17 35 
16 15 -22.4 9 34 17 26 
I7 07 -24.4 IQ 02 17 24 
Wenus zachodzi wkrótce po Słońcu. 
Z,końcem mies. z trudem do odazukania 
nad pd.-zach. horyzontem na jasnym 
tle nieba. 

JOWISZ 
3 I4 l+ I6.61 I8 49 

l 
IO OQ 

3 II + 16,4 I8 o8 9 I6 
3 07 l + 16.1 l I7 26 8 3I 
3 02 + IS.8 I6 44 

l 
7 45 

2 57 + 15-4 I6 02 6 59 
Świeci całq noc na pograniczu gwiazd. 
Byka j Bruona jako naJjaśniejsza gwia-
zda nieba minus :i/s wielk. 

7 I8 
7 20 
7 2I 
7 20 

URAN 
+22.6 
+ 22.6 
+12.6 
+ 22.6 

22 49 
2I 35 
20 I7 
IB s8 

IS 22 
14 o6 
12 48 
II 29 

W ll·giej cz~óci nocy doetępny przez 
lornetki jako gwiazda 6 wielk. na pól· 
noc od g wio zdy delta Bliźniąt. 

9 53 l 
9 55 

PLUTON 

+ 22.5,24 o8 

+ 22.5 2r 31 l 
I6 38 

14 04 

W gwiazdozbiorze Lwa osiągalny tylko 
przez najwit;kaze lunety. 

Planetka nr. 1: CERERA Jasność : 7.8 w. 

IX.2s~~ :2.;'1+I7"261 X. 15~~5b7·6\+17°S31xi. 4~/sb 1.~1+I8•2;1 
X. s. 5 6.3 + I7 40 X. 25. 5 6.I + I8 o6 XI. J4. 4 ss.o + I8 36 

Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne 
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunet«; 
w okolicy nieba wakazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie ryaunków zna~ 
leźć można planełkt:~ jako t.; 1 pośród gwiazd, która zmieniała a we położenie z dnia na dzień 
jednakowo w tym samym kierunku. 
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TERMINARZ IMPREZ PTMA 

Katowice - Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi dla człon
ków PTMA pokazy nieba przez lunety w Woj. Parku Kultury 
i Wypoczynku, Katowice-Dąb, dojazd tramwajem linii "6" (przy
stanek na żądanie). Pokazy odbywają się w bezchmurne wieczory, 
w październiku we wtorki i czwartki w godz. 18-1930. 

Kraków - l. Lud. Obs. Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy 
nieba przez lunety w każdy bezchmurny wieczór - oprócz nie
dziel i świąt - w październiku w godz. 18-20. Członkowie PTMA 
i szkolne Kółka PTMA mogą prowadzić przy osobnej lunecie obser
wacje według włas.nych programów. 
2. "Wieczory Astronomiczne" Krakowskiego Koła PTMA (ul. św. 
Tomasza 30/8): 
10. X. (piątek), godz. 18: prof. M. Kamieński - Dokładny czas 

i sposoby jego wyznaczania. . 
25. X. (sobota), godz. 18: Maciej Mazur - Najprostsze obser

wacje nieba. 
Warszawa - l. Lud. Obs. Astronomiczne prowadzi pokazy nieba 

w gmachu Obs. Astronomicznego U. W., Al. Ujazdowskie 4, 
w każdy pogodny wieczór - z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 
19-20. Wycieczki należy zgłaszać wcześniej w sekretariacie Koła 
PTMA, Al. Ujazdowskie 4. 
2. Odczyt inż. K. Czetyrboka "Kratery pochodzenia kosmicznego 
odbędzie się dnia 16. X. br. (czwartek) o godz. 19 w Obserwatorium 
Astronomicznym U. J., Al. Ujazdowskie 4, sala Kopernika. 

OD ADMINISTRACJI 

W roku 1952 "Urania" stała się miesięcznikiem; wychodzi w objQ
tości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymują ją człon
kowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach. 

Prenumerata wynosi 24 złote rocznie. 
Składka członków zwyczajnych została ustalona na 16 zł rocznie 

i może być opłacana w dwóch ratach półrocznych. 
Składka członków-kandydatów na rok szkolny 1952/3 pozostaje nie

zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych. 
Każdy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50 

tytułem wpisowego. 
Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113, PTMA Zarząd 

Główny, Kraków. 

Obrotowa. Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę, 
ułatwia poznawanie gwiazdozbiorów. Cena mapki wynosi 9 zł; 
przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł na koszta przesyłki. 
Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113 ·- PTMA 
Kraków. 

Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie zł 18-
dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie zł 4,50 :::ą do 
nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA. Przy zamówieniach poniżej 
10 sztuk należy wpłacać dodatkowo 3,- zł na koszta przesyłki. 
Wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu PTMA, Kraków, PKO 
IV -5227/113. 


