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WŁODZIMIERZ ZONN - Warszawa 

O MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ 

Odkrycie ogromnie rozrzedzonej materii w obszarach mię
dzygwiazdowych, które przedtem uważano za puste, było nie
wątpliwie zdarzeniem przełomowym w dziejach astronomii. Ze
tknęliśmy się z nową zupełnie formą występowania materii: 
z gazem, którego gęstość jest rzędu jednego atomu na centymetr 
sześcienny i z pyłem, którego gęstość jest znacznie niższa niż 
to wszystko z czym się spotykamy w laboratoriach i życiu co
dziennym. W tych warunkach zderzenia między atomami lub 
cząstkami pyłu są czymś niesłychanie mało prawdopodobnym, 
tak mało prawdopodobnym, że w wielu przypadkach możemy się 
z tym nie liczyć. Możemy zatem obserwować tu atomy całko
wicie niezakłócone; rzecz, która się nigdy nie udaje fizykom 
i chemikom. Z obserwacyj tych możemy wyciągnąć wiele inte
resujących i ważnych wniosków o budowie atomu i o prawach, 
które rządzą jego przemianami. 

Z drugiej strony odkrycie to - jak wiele innych odkryć -
sprawiło wiele kłopotów astronomom. Zacznijmy może od tych 
kłopotów. 

W ciągu kilkuset lat astronomowie szeroko stosowali (i jak 
się wtedy wydawało z dużym powodzeniem) metody fotome
tryczne wyznaczania odległości gwiazd i innych obiektów ko
smicznych. Postępowaliśmy tutaj podobnie jak to robi turysta 
w nocy, gdy się ~.bliża do jakiegoś osiedla h:1dzkiego. Otóż tury
sta potrafi do§1 dobrze ocenić odległość, jaka go dzieli od da
nego osiedla na podstawie obserwacji świateł tego osie
dla. Gdy światła te wydają mu się słabe, ledwie widoczne, wnio
skuje, że jest daleko od 1~:ch, gdy są jasne - że jest blisko. 
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Podobnie astronom wnioskuje o odległości jakiejś gwiazdy na 
podstawie o b ser w o w a n ej przez niego jasności tej gwia
zdy, znając ponadto dzielność jej promieniowania. Wprawdzie 
turysta nie wiele dba o dzielność promieniowania każdej z lamp 
oglądanych, a to dlatego, że dzielność ta najczęściej nie wiele 
siq zmienia od lampy do lampy; w astronomii jest jednak ina
czej. Dzielność promieniowania gwiazd wah:1 się w bardzo du
żych granicach i dlateg;) ię okoliczność trzeba za każdym razem 
uwzglQdniać. Tak czy inaczej obaj - astronom i turysta -
św:adomie lub nieświadomie korzystają tu ze znanego w fizyce 
prawa, mówiącego, że oświetlenie, a więc i odbierane wrażenie 
zmniejsza się z kwadratem odległości. Znając dzielność danego 
źródła św~atła i mierząc oświetlenie, jakie ono wywołuje (czyli 
jasność obserwowaną) dochodzi się łatwo do znajomości jego 
odległości. 

Tą właśnie drogą astronomowie doszli do znajomości odle
g~ości gwiazd bliższych i dalszych, do określenia rozmiarów na
szej Galaktyki. jej budowy, do znajomości odległości galaktyk 
sąsiednich: krótko mówiąc do znajomości budowy wszechświata 
w prom:.eniu kilkudziesiqciu milionów lat światła. 

Trzeba przy tym pamiętać, że prawo odwrotnej proporcio
nalności oświetlenia do kwadratu odległości jest słuszne tylko 
wtedy, gdy promienie na drodze od źródła do obserwatora nie 
napotykają na żadne przeszkody; gdy wędrują one w próżni 
oczywiście w optycznym znaczeniu tego słowa. Odkrycie zaś 
materii międzygwiazdowej zaprzeczyło temu założeniu. Oka
zało siQ bowiem, że promienie od gwiazd biegną w ośrodku nie
przeźroczystym; w czymś, co byśmy mogli porównać do mgły 
lub oparów na Ziemi z tą oczywiście różnicą, że to ,,coś" jest 
znacznie rzadsze niż opary ziemskie. Natomiast droga tych 
prom:eni jest znacznie dłuższa niż przeciętna droga promie
nia w naszej atmosferze i dlatego wynik oddziaływania tych 
,,kosmicznych oparów" na promieniowanie gwiazd nie jest 
wcale tak mały, jakby się na pierwszy rzut oka mogło wy
dawać. 

Znaleźliśmy się w sytuacji turysty, który oceniając odległość 
jaki€goś oświetlonego os~edla nie wiedział o mgle przesłania
jącej mu światło i nagle tę mgłę odkrył. W tym przypadku zro
zum;ałby, że jego pierwotne oceny odległości były przesadnie 
d u ż e. Pierwotnie c: a ł ą "stratę" światła kładł on na rachunek 
odległości. Obecnie część tych strat tłumaczyć musi działaniem .~ 
mgły i tylko drugą część położyć może na rachunek odległości. 1:1' 

Nic też dziwnego, że jego poprawiony rachunek wykaże 
m n i e j s z ą odległość, niż pierwotnie przypuszczał. 
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Podobnie też astronomowie z chwilą wykrycia istnienia ma
terii międzygwiazdowej musieli zrewidować wyniki swoich 
poprzednich wyznaczeń odległości i wszystkie je znacznie 
zmniejszyć ze względu na pochłanianie promieniowania w tej 
kosmicznej "mgle"· Wszechświat się skurczył, zwłaszcza w tych 
kierunkach, gdzie występuje wiele materii międzygwiazdowej; 
niewielkie zaś zmiany nastąpiły tylko tam, gdzie mieliśmy kie
runki stosunkowo wolne od tej materii. 

Należyte uwzględnienie wpływu materii międzygwiazdowej 
na obserwowane promieniowanie gwiazd po dziś dzień sprawia 
niemało kłopotów astronomom i stanowi jedną z najpoważ
niejszych przeszkód przy wyznaczaniu odległości gwiazd i in
nych dalekich obiektów w naszej Galaktyce i galaktykach 
innych. Oto dlaczego te zagadnienia nazwaliśmy dość bezcere
monialnie kłopotami astronomów ... 

Przejdźmy z kolei do tych zagadnień, które można by 
w przeciwieństwie do tamtych nazwać radościami astronomów. 
Mamy ich bardzo wiele, tak wiele, że tylko niektóre dadzą się 
poruszyć w krótkim artykule. 

Zacznijmy może od poznawania właściwości tej materii, tym 
bardziej interesujących, że jak mówiliśmy już, mamy w niej 
atomy w stanie niezakłóconym, przejawiające w tych warun
kach wiele osobliwości nie dających się wykryć przy badaniach 
laboratoryjnych. Głównym składnikiem gazów międzygwiazdo
wych jest niewątpliwie wodór, o obecności którego dowiadu
jemy się między innymi z promieniowania o długości fali 21 cm, 
które wysyła ten gaz w stanie niezakłóconym. Jak łatwo się 
domyślić, promieniowanie o długości fali 21 cm daje się wy
kryć tylko na drodze radiowej; pochodzi ono od bardzo mało 
zbadanych zmian stanu atomu niezakłóconego. Odkrycie pro
mieniowania tej długości fali dochodzącego do nas z różnych 
obszarów nieba, (obszarów ciemnych w sensie wrażeń wzro
kowych) było doskonałą kontrolą naszej teoretycznej wiedzy 
o budowie atomu wodoru. Trzeba bowiem wiedzieć, że zanim 
to promieniowanie zaobserwowano, przewidziano jego istnie
nie teoretycznie, na podstawie znajomości budowy atomu wo
doru. A że jedynym laboratorium, w którym tego rodzaju 
zjawisko mogło być obserwowane jest niebo, nic też dziwnego, 
że uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na drodze obserwacji 
stało się dużym triumfem teorii. Ponadto obserwacja tego pro
mieniowania jest niezawodnym sposobem wykrywania obec
ności chmur wodorowych w naszym bliższym i dalszym są
siedztwie, przy czym metoda ta wyklucza wszelkie nieporozu
mienia co do innych źródeł tego promieniowania. Promienia-
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wanie o długości fali 21 cm może powstawać wyłącznie w nie
słychanie rozrzedzonych zbiorowiskach wodoru, wyklucza się 
zatem działanie naszej atmosfery lub atmosfer innych gwiazd, 
w których gęstość jest znacznie większa; te obiekty w żadnym 
przypadku nie mogą wysyłać promieniowania o tej długości 
fali. 

Drugą nie mniej pasjonującą sprawą jest możliwość współ
istnienia obok siebie gazu i pyłu: ciała gazowego i ciała sta
łego. Wiemy dobrze, że w niskich temperaturach, jakie panują 
w przestrzeniach międzygwiazdowych musi następować zmniej
szanie się ilości gazu, który stopniowo osiada na cząstkach pyłu 
i do nich przymarza. Jak to się dzieje, że mimo to gaz dość 
obficie występuje we wszystkich niemal zbiorowiskach materii 
międzygwiazdowej? Odpowiedzi na to udzielił słynny astro
nom holenderski O o r t, który obliczył, że proces odwrotny -
parowania cząstek stałych - musi się odbywać wtedy, gdy 
dwie sąsiednie chmury materii międzygwiazdowej zderzają się 
ze sobą i następnie wzajemnie się przenikają. Wtedy tempe
ratura części wzajemnie się przenikających znacznie wzrasta 
i w tym obszarze następuje szybki proces wyparowywania gazu 
z powierzchni pyłków; następuje więc coś, co byśmy mogli na
zwać odmładzaniem materii międzygwiazdowej: szybkie zwięk
szenie się zawartości gazów, które poprzednie zostały uwię
zione przez cząstki pyłu. A że zderzenia między chmurami ma
terii międzygwiazdowejsą-w skali kosmicznej -zjawiskami 
dość częstymi, bo następują przeciętnie raz na milion lat, za
wartość pyłu i gazu w chmurach materii międzygwiazdowej, 
przeciętnie biorąc, pozostaje w tym samym stosunku w ciągu 
czasu znacznie dłuższego. Oto dlaczego niemal wszystkie spo
tykane chmury materii międzygwiazdowej zawierają i pył i gaz 
i to mniej więcej w jednakowym stosunku. 

Wykrycie materii międzygwiazdowej ogromnie ożywiło 
całą współczesną kosmogonię. Nie ulega chyba wątpliwości, że 
powstawanie gwiazd - problem dotychczas prawie nie rusza
ny - wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z materią mię
dzygwiazdową. Istotnie, tam wszędzie, gdzie dość licznie wy
stępują gwiazdy młode koncentruje się również materia mię
dzygwiazdOIWa. Nie wiemy wprawdzie, jakie to są procesy, jak 
przebiegają, niemniej w najogólnejszych zarysach znamy już 
głównych bohaterów tych wszystkich zdarzeń, w wyniku któ
rych rodzą się nowe gwiazdy i najbliższa chyba przyszłość 
pozwoli nam na zorientowanie się w przebiegu tych zdarzeń. 
Będzie to rozwiązanie jednego z najbardziej zasadniczych za
gadnień współczesnej astronomii. 
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ŚWIECENIE NIEBA NOCNEGO 

III. Zorze polarne 
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Urok zórz polarnych, ich subtelne, mieniące się barwy 
i ruchliwe, pulsujące kształty ściągały na siebie od dawna 
uwagę uczonych i pobudzały do badań nad naturą tego prze
pięknego zjawiska. Poważniejsze jednak osiągnięcia w tej dzie
dzinie przyniosły dopiero ostatnie dziesiątki lat, zwłaszcza od 
czasu wykrycia ogólnej emisji nocnej górnych warstw atm<r 
sfery we wszystkich szerokościach geograficznych. 

Zorze polarne pojawiają się, jak sama nazwa wskazuje, 
w krajach polarnych, a ściślej mówiąc dokoła ziemskich bie
gunów magnetycznych, unikając samych biegunów. Maksy
malna częstość ich występowania przypada w odległości około 
20° od tychże biegunów. W okresach wzmożonej aktywności 
słonecznej widuje się je jednak i w niższych szerokościach 
geograficznych, a zapewne niejeden czytelnik "Uranii" obser
wował zorze także na naszym, polskim niebie. 

Jasność zórz wydaje się duża dzięki kontrastowi z ciemnym 
tłem nieba. W rzeczywistości świecą one bardzo słabo, tak że 
czytać można tylko przy blasku najjaśniejszych spośród nich. 

Jasne zorze odznaczają się zwykle pięknym zabarwieniem, 
najczęściej seledynowym, fioletowym lub czerwonym, niekiedy 
zaś, ale to już znacznie rzadziej, barwa ich jest błękitna. 

Wśród olbrzymiej różnorodności zdawałoby się wiecznie 
nowych kształtów, zmiennego ruchu i blasku zórz udało się 
obserwatorom wyłowić powtarzające się cechy i na ich pod
stawie zdefiniować pewne typy zórz polarnych. Najbardziej 
ogólnie można by je podzielić na: 

l) zorze o strukturze promienistej, 
2) zorze bez struktury promienistej, 
3) zorze płomienne. 
Z form charakterystyczniejszych należy wymienić: a) łuk i 

oraz s m u g i o s t r u k t u r z e j e d n o r o d n e j nie promie
nistej, b) ł u k i i s m u g i o s t r u k t u r z e p r o m i e n i -
s t ej, c) p o w i er z c h n i e p u l s u j ą c e, d) dr a per i e 
i wreszcie wspaniałą k o r o n ę o promieniach zbiegających się 
w jednym punkcie na niebie. (Por. fotografie na wkładce). 

Dla ilustracji dynamizmu ustawicznych zmian kształtów 
i blasku zórz przytoczę opis obserwacji z października 1934 r. 
na Atlantyku 1 . 

j A. Kos i b a, Grenlandia . Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 
1937, str. 134. 



330 URANIA 

"0 godz. 20 zaczęły pojawiać się na północno-zachodnim 
wycinku nieba, od strony Grenlandii, leniwe migocące smugi 
światła. Z chaotycznych blasków utworzyła się po chwili forma 
łukowa, której dolne ramiona zwisały do wysokości 10° nad 
horyzontem i rozszczepiały się w ciągle się zmieniające roz
widlenia, spirale, stożki i draperie .. . Po jakichś trzech godzi
nach ciągłych zmian, ukazały się dwa podobne równoległe łuki, 
niższy z wierzchołkiem na wysokości około 15°, wyższy 30°, 
o silnym seledynowym świetle . Utrzymywały się w wyraźnych 
konturach około 30 sekund, po czym górny łuk zniknął nagle, 
pozostawiając po sobie tylko mglisto-białą poświatę ... Ow 
jednolity łuk górny, zatracając swe wyraźne kontury. zwłaszcza 
dolne, przeobraził się nagle w łuk pionowo prążkowany i w ta
kim stanie utrzymał się około minuty. 

Nagle wzdłuż całej, około 150° rozciągłości prążkowanego 
łuku, tuż nad jego górnym brzegiem, przebiegło od zachodniego 
końca ku wschodowi drugie pionowe prążkowanie w przeciągu 
może Y. sekundy i tak wytworzył się podwójny łuk prążko
wany. Wyglądało to, jakby ktoś nad łukowym, świecącym 
sklepieniem sceny przeciągnął nagle srebrną, falistą i drgającą 
kotarę. 

Równocześnie ramiona łuków zaczęły falować jak wachlarz, 
złożony z różnych stożków, draperyj itp., następnie pojawił się 
u dołu łuk trzeci, krótki, około Y. rozpiętości łuku górnego. 
Górny łuk podwójny począł tracić stopniowo wyrazistość swych 
konturów i prążkowanie, a równocześnie z wszystkich łuków 
zaczęły wystrzelać długie, promieniste smugi świateł, skiero
wane w różne strony, przeważnie jednak ku zenitowi". 

Najbardziej może interesującą formę stanowią zorze pło
mienne, ukazujące się zazwyczaj po wyjątkowo jasnych zo
rzach. Przesuwają się one po niebie na kształt wielkich fal 
światła od horyzontu ku zenitowi magnetycznemu 2 . 

Podstawę dla poznania natury zórz polarnych stanowią 
przede wszystkim badania spektralne. Nie są one łatwe. Cho
ciaż bowiem zorze świecą znacznie mocniej od tła nieba, to jed
nak jasność ich jest tak mała, że spektrografy o dużej dyspersji, 
podobnie jak w wypadku tła, nie wchodzą tu w rachubę. Przy 
dyspersji zaś używanej najczęściej - tj. około 300 angstromów 
na milimetr w widzialnej części widma - trzeba to widmo 
eksponować przez wiele nocy, mekiedy całe miesiące, aby uzy
skać słabe linie zorzowe. Przy tak długich ekspozycjach wystę
pują bardzo duże trudności utrzymania niezmiennych warun-

z Zenit magnetyczny jest to punkt na niebie wskazywany przez igł~ 
magnetyczną, zawieszoną swobodnie w środku ciężkości. 
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ków obserwacji, jak np. konieczność umieszczania spek-trografu 
w termostacie i in. 

Do najwybitniejszych cech widma zórz polarnych należy, 
podobnie jak w św~eceniu tła, z i e l o n a l i n i a t l e n u 
a t o m owego, zidentyfikowana przez L c n n a n a i S h rum a 
(patrz "Urania" Nr 10, str. 262), poza tym l i n i e czerw o n e 
t l e n u i p a s m a a z o t o w e. 

Jakkolwiek widma zórz polarnych i tła nieba nocnego są 
na pierwszy rzut oka bardzo do siebie zbliżone, to jednak do
kładniejsza analiza wykazuje między nimi różnice. Różnią się 
one między sobą przede wszystkim natężeniem względnym 
poszczególnych linii i pasm. I tak np. linie czerwone tlenu, 
które w widmie świecenia tła nieba mają jasność zbliżoną do 
linii zielonej, w widmach zórz są od niej znacznie słabsze. 
Ponad to w widmie zórz występują wzbroni o n e l i n i e 
a z o t u a t o m o w e g o, l i n i e d o z w o l o n e a z o t u 
i t l e n u, a niekiedy słabe l i n i e w o d o r u nie reprezento
wane w ogóle w widmach tła nieba nocnego. 

W widmach zórz polarnych brak lin:i helu, a lin'a wodoru 
występuje tylko sporadycznie. Obecności tych dwóch najlżej
szych pierwiastków należałoby się spodziewać w górnej atmo
sferze ze względu na ich mały ciężar. Zagadnienie to nastręcza 
duże trudności teoretykom atmosfery. 

B a r w y zórz polarnych przestały już być zagadką dla 
nauki dzięki wynikom analizy widmowej. Otóż kolor s e l e
dyn o wy zawdzięczają zorze świeceniu at ::>mów tlenu, c z er
w o n y - atomom tlenu lub drobinom azotu, f i o l e t o wy
drobinom azotu, b ł ę ki t n y zaś - zjonizowanym drobinom 
azotu. 

Ważne uzupełnienie badań spektralnych stanowią badania 
wysokości zórz polarnych. Wysokości i pion::>we rozcią
głości zórz uzyskuje się przez porównanie zdjęć jednej i tej 
samej zorzy na tle gwiazd, wykonanych równocześnie w dwóch 
miejscowościach oddalonych od siebie nie mniej niż 20-30 km, 
mierząc przy tym w obu miejscowościach kąt nachylenia wzglę
dem poziomu kamery fotograficznej, skierowanej na tę zorzę. 
Pozwalają na to dość dobrze zdefiniowane kształty zórz. 

Dolne granice zórz, jak wynika z tych pomiarów, znajdują 
się przeciętnie na wysokościach 80-140 km, a najczqściej przy
padają na wysokości 106 km. Rozpiętc·ść w rozciągłościach pio
nowych zórz jest duża, w okolicach pol2.rnyc:1 wynosi ona 
200-300 km, w niższych szerokościach geograficznych bywa 
nawet rz~du 1000 km. Te ostatnie zorze, bardzo wysokie, leżą 
zawsze ponad cieniem Ziemi, w części atmosfery oświetlonej 
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promieniami słonecznymi i towarzyszą zazwyczaj silnym bu
rzom magnetycznym. 

Bardzo ważną przesłanką w badaniu przyczyny powstawania 
zórz polarnych jest właśnie wykrycie korelacji między zorzami 
a burzami magnetycznymi. Stwierdzono bowiem, że największa 
aktywność zórz przypada na okresy największego nasilenia za
kłóceń magnetycznych. Zależność taka wskazuje na prawdo
podobieństwo wspólnej przyczyny powstawania obu tych zja-
w~. , 

Duże zmiany pola magnetycznego Ziemi mają też wpływ 
na właściwości skorupy ziemskiej. Jest rzeczą znaną, że równo
cześnie z zorzami polarnymi i burzami magnetycznymi powstajQ 
prądy telluryczne, które wywołują zakłócenia w komunikacji 
telegraficznej, a nawet poważne uszkodzenia na liniach, znaj
dujących się w pobliżu pasa zórz polarnych. Wybitny badacz 
zórz, S t o r m er wykorzystywał właśnie te zakłócenia jako sy
gnały alarmowe, po których czynił ze swoimi współpracowni
kami szybkie przygotowania do obserwacji zórz polarnych. 

Drugim ważnym wskaźnikiem w poszukiwaniu źródła po
jawiania się zórz jest ich związek ze z m i a n a m i w jon o
sfer z e. W czasie zórz polarnych wzrasta jonizacja warstw 
jonosfery, silniejszym zaś zorzom towarzyszą zaniki w trans
misjach radiowych. Fakty te skłaniają do postawienia hipotezy, 
że pierwotną przyczyną tych zjawisk jest kor p u skul ar n e 
p r o m i e n i o w a n i e S ł o ń c a związane z aktywnością 
słoneczną. Twierdzenie to znajduje poważne poparcie w fakcie, 
że przebieg aktywnośći zórz polarnych, burz magnetycznych 
i zmian jonosferycznych jest równoległy do przebiegu aktyw
ności słonecznej. 

Normalna jonosfera powstaje pod wpływem ultrafioleto
wego promieniowania słonecznego. Promieniowanie korpusku
larne wysyłane z aktywnych części powierzchni Słońca, wdzie
rając się w atmosferę jonizuje ją dodatkowo, wywołując zakłó
cenia w stratyfikacji jonosfery. Oderwane elektrony łączą się 
następnie ponownie z jonami, dzięki czemu zostaje wydzie
lona energi.a w postaci światła zórz. Zmiany w jonosferze mu
szą oczywiście wpłynąć także i na pole magnetyczne, wywo
łując w nim zakłócenia. 

Związek zórz z plamami słonecznymi ujawnia się w spo
sób bezpośredni, gdy przez południk słoneczny przechodzi jakaś 
większa plama. Najczęściej bowiem dzień lub dwa później 
pojawiają się piękne zorze polarne. 

Z wielu teorii powstawania zórz polarnych na największą 
uwagę zasługuje te:;ria opracowana przez dwóch uczonych nor
weskich, B i r k e l a n d a i S t o r m e r a. Birkeland wykonał 
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szereg eksperymentów wyjaśniających rozmieszczenie zórz po
larnych na kuli ziemskiej i właściwości ich torów. St.-1rmer 
zaś potwierdził wyniki jego doświadczeń teoretycznymi pra
cami matematycznymi. 

W swoich eksperymentach Birkeland kierował na zawie
szoną w próżni, namagnesowaną kulę (imitującą Ziemię i dla
tego nazwaną przez niego terellą) promienie katodowe. Kulę 
tę pokrył warstwą fluoryzującą rozbłyskującą w miejscach 
padania promieni katodowych. Tory, po których ujemne cząstki 
biegły ku terelli, badał przy pomocy ekranów rozstawionych 
na drodze promieni. 

Doświadczenia Birkelanda wykazały, że wskutek działania 
pola m::1gnetycznego terelli promienie, odchylając się od swoich 
torów pierwotnych, trafiają terellę po zacienionej jej stronie, 
skupiając się w pasach dokoła biegunów magnetycznych, uni
kając jednak samych biegunów i okolic równikowych. 

Prace St/.lrmera dały teoretyczną podbudowę tym ekspery
mentom, wykazały konieczność istnienia stref uprzywilejowa
nych i stref wzbronionych dla promieni katodowych na kuli, 
o rozmieszczeniu uzyskanym przez Birkelanda i wyznaczyły 
tory cząstęk, również potwierdzające doświadczenia z terellą. 

Teoria Birkelanda-Sbrmera nie wszystko jeszcze wyjaśnia. 
I tak np. jest rzeczą konieczną, ażeby strumień cząstek nała
dowanych elektrycznie o jednakowym znaku, stanowiący przy
czynę zórz polarnych zgrupowanych w wąskich pasach, miał 
dostatecznie dużą gęstość. Strumień taki szybko jednak ulega 
rozbiciu i rozproszeniu wskutek elektrostatycznego odpychania. 

Trudność tę omijają autorzy za pomocą różnych założeń, 
ale właściwie nie została ona jeszcze dostatecznie usunięta. 
Odrzucenie jednak postulatu znaku ujemnego cząstek promie
niowania korpuskularnego wydaje się słuszne zwłaszcza, że 
istnieją dane obserwacyjne wskazujące na obecność cząstek 
dodatnich. H a l e obserwując spektroheliografem erupcje ga
zów związane z wielkimi plamami słonecznymi, przechodzą
cymi przez południk słoneczny stwierdził, że burze magne
tyczne, a także zorze polarne następują na ogół dopiero około 
26 godzin po przejściu plamy przez południk. H. W. N e w t o n 
obliczył, że średni czas pojawiania się zórz polarnych po sil
nych rozbłyskach chromosferycznych na Słońcu wynosi 21,5 
godz. Tak długie okresy czasu mogą odpowiadać tylko powol
nym cząstkom, nie elektronom. 

Prędkość, rozmiary i rodzaje cząstek promieniowania kor
puskularnego wywołującego zorze polarne, a nawet sama teoria 
korpuskularna są ciągle aktualnym tematem dyskusji geofi
zycznych. 



334 URANIA 

JERZY GINTER- Warszawa 

OKO-PRZYRZĄD ASTRONONITCZNY 
V. Ostrość wzroku 

Pojęcie ostrości wzroku jest pojęciem ważnym dla astro
noma. Rozumiemy przez nią zdolność rozróżniania przedmio
tów, które dzieli mała odległość kątowa, np. dwu składników 
gwiazdy podwójnej. Miarą ostrości wzroku jest kąt, pod któ
rym dwa przedmioty są jeszcze odróżnialne od siebie. (Używa
na jest często odwrotność tego kąta, wyrażonego w minutach 
zwana zdolnością rozdzielczą oka). 

O.:;trość wzroku zależy od dwóch czynników: 
l) Od właściwości układu optycznego oka, tzn. od tego, jak 

dokładnie został wytworzony obraz na siatkówce. 
2) Od wlaściwości fizjologicznych s:atkówki, tzn. od tego 

w jaki sposób obraz będzie zmieniony na pewne impulsy fizjo
logiczne i przekazany do mózgu. 

l) To, że wytworzony na siatkówce obraz nie jest idealnie 
ostry, powodują wady optyczne oka. 

a) W a d y re frak c j i. Występują one u osób, których 
układ obiektywowy żle ogniskuje. Wytworzony obraz jest wtedy 
nieostry, jak w źle nastawionym na odległość aparacie fotogra
ficznym. Przy zbyt krótkiej ogniskowej soczewki wy.:;tępuie 
tzw. krótkowzroczność, przy zbyt dlugiej - dalekowzroczność. 
Gdy soczewka nie ma symetrii osiowej względem sw-)jej osi 
optycznej, mamy wadę zwaną astygmatyzmem. Obraz jest 
wtedy zawsze nieostry; obraz punktu, np. gwiazdy m::1 na ogół 
kEtalt kreseczki Wady refrakcji usuwamy okularami; dwie 
p~erwsze z nich - w czasie obserwacji - przez odpowiednie 
nastawienie okularu lunety. 

b) A b er a ej a sfery c z n a. Zasada jej jest taka sama 
jak we wszystkich innych układach optycznych. Usuw:ma jest 
przez asferyczny kształt soczewki (najlepsza korekcja przy 
patrzeniu na odległość 'ok. 60 cm), oraz przez zastosowanie 
przesłony (tęczówki). Od w:elkości źrenicy zależy jednak także 
dyfrakcja, która rośnie, gdy maleje aberracja sferyczna. Naj
większa ostrość wzroku osiągana jest przy wielkości źrenicy 
ok. 3-4 mm. 

c) A b er a c ja c h romatycz n a. Długi czas przypu
szczano, że soczewka oc~n'l nie m'ł w ogóle aberacji chroma
tyeznei i mniemanie to doprowadziło do odkrycia achrom'łtycz
nego układu soczewek (D o 11 o n d 1757). Tymczasem aberację 
tę można zaobserwować w sposób bardzo prosty. Wyst:lrczy 
zasłonić połowę źrenicy kartką czarnego papieru i patrzeć np . 

• 

, 
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na oko, a zobaczymy wzdłuż ramy okiennej charakterystyczne 
żółto-pom::trańczowe i niebiesko-fioletowe zabarwienie. Wy
jaśnienie tego efektu przedstawia rys. L Abcrację chromatyczną 
można usuwać przez zastosowa
nie barwnego, najlepi~j żó tego 
filtru. Sądzę, że by~oby cebwe 
stosowanie takich filt rów przy 
Qbserwacjach obiektów jasnych 
(Ks~ężyc, Jowisz). 

2) Ponieważ siatkówka sta
nowi mozaikę czopków i pręci-

l\ 

Rys. l. S·hemat wyjaśniający 
ków, dwa przedmioty będą od- aberację chromatyczną. 
różmane, gdy ich obrazy zostaną 
wytworzone na dwóch różnych receptorach Przyjmując, że 
receptory rozmieszczone są w sposób zwarty, a średnica jednego 
z nich wynosi 0.035 mm (średnica czopka), granica ostrości 
wzroku wynosić będzie około 30". Jako normę przyjmuje się 
jednak na ogół 1'. 

Ostrość wzroku jest największa przy patrzeniu "na wprost", 
co odpowiada wytwarzrmiu obrazu na żółtej plamce. Przy wi
dzeniu tzw. peryferyjnym jest ona mn:ejsza, a to dlatego, że 
obraz jest wytwarzany mniej dokładnie, oraz że receptory roz
mieszczone są tam rzadziej i po kilka lub kilkanaście "podłą
czone" do jednego włókn:'. nerwowego. 

KRONIKA 

Na "Forcie Sl-.ała" stanął najwit;kszy w Polsce teleskop 

W dniu 15 września 1956 r. obchodziło Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie niecodzienną uroczystość. Na 
Stacji Zamiejskiej Obserwatorium "Fort Skała" pod Krakowem wmon
towano w tym d niu po dł ugich i mozolnych zabiega.h optykę do naj
większego obecnie w Polsce, pólmetrowego teleskopu krakow3kiego im. 
Tadeusza B a n a c h i e w i c z a. 

0bok doc. dr K. K ordy l e w s k i e g o główny trud w sfinalizowa
niu przedsięwzięcia wziql na siebie inż. C. J a r o s z przy współudziale 
dr R. S z a f r a n i e c i mgr M i e t e l s k i e g o. 

Optyka tego teleskopu - dar Polonii amerykańskiej i amerykańskich 
milośników astronomii przywiezi:ma do Folski przez prof. dr S. 
P i o t r o w ski e g o - składa się z wklęsłego zwierciadła parabaliez-

c nego ze szkła pyrex o średnicy 514 cm i z wypukłego zwierciadła hiper-
til bolicznego o średnicy 12 cm Teleskop został zmontowany n:1 raz:e w ukła

dzie Cassegraina i jego efektywna ogniskowa wynosi 10,2 m przy sile 
światła l : 20. Konstrukcję stalową montury teleskopu systemu angiel-
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skiego wykonały na zamówienie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w opar
ciu o plany wykonane przy współudziale pracowników nauki Obserwa
torium Krakowskiego, Zakłady Budowy Ma3zyn i Aparat. im. St. Szad
kowskiego w Krakowie. 

Zasięg nowego teleskopu przewyższa o dwie wielkości gwiazdowe 
zasięg dotychczasowych najwi~;kszych lunet krakowskich. Po skonstruo
waniu i uruchomieniu mechanizmu zegarowego, teleskop im. T. Bana
chiewicza służył będzie głównie do fotoelektrycznych obserwacji gwiazd 
zaćmieniowych. 

K. Kozieł. 

Międzynarodowy Rok Geofizyczny 

Flanowane przez Związek Radziecki prace naukowe na Antarktydzie 
obejmą: l) badania geologiczne kontynentu Antarktydy: 2) badania geo
logicznej historii tego lądu; 3> prace meteorologiczne i klimatologiczne; 
4) badanie pckrywy lodowej i dynamiki mas lodowych. Badania te pro
wadzone b<;dą na trzech radzieckich stałych stacjach na Antarktydzie, 
na morzu przy użyciu specjalnie do tego przystosowanych okrętów oraz 
podczas wypraw w głąb kontynentu Antarktydy, które będą podejmowane 
zarówno drogą powietrzną jak i lądową 'do kwietnia 1959 roku. Należy 
szczególnie podkreślić bardzo owocną i zacieśniającą się współpracę 

w rejonie Antarktydy między działającymi tam ekspedycjami różnych 
państw. 

Ciekawy jest program małego afrykańskiego państwa Nigerii w Mię
dzynarodowym Roku Geofizycznym. Nigeria jest krajem położonym 
między 4o i 14° szerokości geograficznej północnej, przechodzi więc przez 
nią równ;k magnetyczny. W związku z tym planuje się na terenie Nigerii 
zakrojone na szeroką skalę pomiary geomagnetyczne. Prócz tego projektuje 
się tam również badania jonosfery oraz badania radiowych zakłócel'l 

atmosferycznych. A. S. 

Pole magnetyczne Wenus 

J. H o u t g a s t przeprowadził próby wykrycia pola magnetycznego 
Wenus. Pole to wpływa mianowicie na ruch cząstek wyrzucanych przez 
obszary aktywne Słońca, wobec tego w okresach bliskich dolnych 
koniunkcji Wenus ze Słońcem (gdy Wenus znajduje się pomiędzy Słoń

cem a Ziemią) winien być widoczny wpływ tego pola na zjawiska geo-
magnetyczne. Autor przebadał w tym celu materiał dotyczący aktyw
ności Słońca z okresu 1884-1953. W okresach bliskich koniunkcji wy
stępuje pewne zmniejszenie nasilenia zjawisk geomagnetycznych. We
dług autora wskazuje to na obecność pola magnetycznego Wenus okołO> 
li razy silniejszego niż pole ziemskie (przy tym samym położeniu bie
gunów). 

(Wg "Nature", 1955, nr 4459) A. W. 
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Odległość Wielkiej Mgławicy w Andromedzie 

W. F. B a a d e podał nową wartość odległości słynnej galaktyki 
w gwiazdozbiorze Andromedy (M 31). Na podstawie badania występują
cych w tej galaktyce gwiazd zmiennych różnych typów doszedł on do 
wniosku, że M 31 jest od nas odległa o 2 300 000 lat świetlnych. Wartość 
ta jest półtora raza większa od odległości podanej przez Baadego w ro
ku 1952. Baade zakomunikował również o odkryciu w tej galaktyce mgła
wic planetarnych. 

A. W. 

Masy najbliższych galaktyk 

J. S c h war z s c h i l d podał nowe wartości mas kilku najbliższych 
galaktyk otrzymane na podstawie rozważań dynamicznych i badania 
szybkości ich obrotu. Oto wyniki: 

M 31 (Wielka Mglaw:ca w Andromedzie) - masa = 1,4 X 1011 mas 
Słońca; 

M 32 (Satelita Wk. Mgł. w Andromedzie) - 2,5 X 1010 mas Słońca; 
M 33 (Trójkąt) - 5 X 109 mas Słońca; 
NGC 3115 - 9 X 1010 mas Słońca. 
Badanie skupiska galaktyk w Warkoczu Bereniki (zawierającego około 

800 galaktyk) dało na masę jednej galaktyki średnio 4 X 1011 mas 
Słońca. 

Podobne badania przeprowadzał W. L o h m a n n. Jego wyniki są na 
ogół zgodne z wynikami Schwarzschilda: masa M 31 = 3,3 X 1011 mas 
Słońca; masa M 33 = 1,0 X 1010 mas Słońca. 

(Wg ,.Astr. J." 1954, 273; "Z. Astroph." 1954, 159). A. W. 

Poczwórny system .. ~ Raka" 

Ostatnio przebadano gruntownie jedną z ciekawszych gwiazd wielo
krotnych, jaką jest . ~Raka. Zużytkowano precyzyjne pomiary pozycji 
składników dokonane przeważnie fotograficznie dużymi narzędziami 

w 5 obserwatoriach w latach 1832-1952. Oto wyniki: 
Gołym okiem widzimy tu gwiazdę o jasności pozornej 4m.62 (foto

wizualnie). Przez niedużą lunetę dostrzegamy na jej miejscu dwie od
dzielne gwiazdy o jasnościach: 4m,95 oraz C = 6m·06 odległe obecnie od 
siebie o 5''. Z dotychczasowych obserwacji obejmujących stosunkowo 
niewielki odcinek czasu 80 lat wynika, że gwiazdy te obiegają dokoła 
wspólny środek masy raz na 1150 lat (niepewność 50 lat). Jeżeli do dal
szych badań użyjemy teleskopu o średnicy nie mniejszej od 20 cm, 
<Jkaże się, że składnik jaśniejszy (4m.95) jest również wizualnie po
dwójny. Składa się z gwiazdy A o jasności 5m,56 oraz B o jasności 5m.ss, 
obiegających ich środek masy raz na 59 7 lat po drcbnej elipsie (a= 0".88 
e= 0.32 i = ±172°. Liczby te charakteryzują orbitę B względem A. 
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przy czym i oznacza nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny stycz
nej do sfery mebieskicj). 

Jeżeli wreszcie ześrodkujemy uwagę na gwieżdzie o jasności 6m.o6, 
Iloslugując się do wyznaczenia jej pozycyj na niebie długoogniskowym 

teleskopem, to okaże się, że i ona z kolei jest podwójne. Gwiazda ta 
C (6m.06) obiega niewidzialnego towarzysza D po jeszcze drobniejszej, 
kątowo elipsie (a= 0".2 e= 0.11 i= ±144°, obita C względem D) raz. 
na 17,5 lat. 

Z obliczeń wynika, że masy poszczególnych składników tego oso
bliwego układu są: A = 0.99MQ, B = 0.88MQ, C = 0.90MQ, D = O 90MQ. 
przy czym składn!k D jest białym karłem i dlatego nie można go do
strzec . . 1; Raka odległa jest od nas o 69 lat światła. W tej odległości 

kątowi l" odpowiada około 200 jedn. astron. 
J, G. 

Projekt międzynarodowego obserwatorium astronomicznego na półkult 
południowej 

Wysiłkiem sześciu państw: Belgii, Francji, Holandii, Niemieckiej Re
publiki Federalnej, Szwecji i Wielkiej Brytanii powstać ma w Afr yce 
Fałudniowej w okolicach, w których liczba nocy obserwacyjnych do
chodzi do 200 na rok, nowe duże obserwatorium astronomiczne. Zasad
nicze wyposażenie tego obserwatorium stanowić ma teleskop o 3 m 
zwierciadle i kamera Schmidta o otworze 1,2 m. AS 

Układy gwiazdowe o całkowitej energii dodatniej 

Badania nad układami o energii kinetycznej przewyższającej energię
potencjalną prowadzone są w Obserwatorium Biurakańskim w Armeń
skiej RepubEce Rad. Główną cechą charakterystyczną tych układów 
jest niestabilność i nawet szybka ekspansja w przestrzeni. Do tego
rodzaju należą przede wszystkim asocjacje gwiazdowe, pewne klasyczne 
gromady otwarte oraz gwiazdy wielokrotne typu trapezu. 

Ekspansja takich układów możliwa jest jedynie dlatego, że cał

kowita energia kinetyczna układu jest o wiele większa niż ab3olutna 
wartość energii wzajemnego działan:a grawitacyjnego Fakt ten jest 
niezwykle ważny z punktu widzenia dynamiki gwiazdowej. 

Dla układów gwiazd podwójnych, gdy energia całkowita jest ujemna.. 
orbity względne są elipsami, w przypadku zaś energii całkowitej do
datniej - hiperbolami. Przeważająca liczba gwiazd podwójnych po
siada energię całkowitą ujemną. Jeśli jednak wiadomo o niektórych 
parach, że są obiektami bardzo m~odymi, wtedy nie można twierdzić, 

że mają całkowite energie ujemne. Za przykład może:> służyć gwiazda. 
podwójna y Velorum. której główny składnik jest typu Wolfa-Raycta, 
towarzysz zaś - typu B3. Składniki oddalone są od siebie o 41". Gwiazdy 

•' 
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typu Wolfa-Rayeta uważa się za obiekty bardzo młode. Wyniki pomia
rów świadczą, że energia całkowita układu jest dodatnia. 

Uwagi dotyczące gwiazd podwójnych lub wielokrotnych odnoszą się 
równie dobrze do gromad otwartych. Obecność wielu gromad gwiazdo
wych w Galaktyce uważano zawsze za dowód stabilności tych ukła

dów. 
W przypadku gromad otwartych typu O, tzn. zaw:erających gwiazd/ 

typu O i BO nie można twierdzić, że są stabilne. Przynależność wielu 
z nich do asocjacji O dowodzi, że są układami względnie młoiiymi, 

o wieku nie przekraczającym 10 miEonów lat, ponieważ na tyle lat 
ocenia się wiek asocjacji O. Gromady te nigdy nie przekształcą się 

w gromady B lub A. Do tej pory nie odkryto ani jednej gromacy 
typu B lub A, która powstałaby z gromady O. Fakt ten można inter
pretować w ten sposób, iż w czasie, w którym gwiazda typu O lub BO 
zmieni się w inny typ widmowy - gromada rozpadnie się. Gromady O 
rozpraf'zają się w przestrzeni w ciągu paru milionów lat. 

Większość gromad O znajduje się na tak dużej odleg'o!ci, że nie 
jesteśmy w stanie określić ruchów poszczególnych ich czlonków. Je
dynie w przypadku gromady IC 2602 w gwiazdozbiorze CJrina udało 

się pomierzyć przesunięcia gwiazd i stwierdzić, że poruszają się na 
zewnątrz z prędkościami około 7 km/sek. Gromada ta wykazuje całko
witą energię dodatnią. 

Wydaje się prawdopodobny wniosek, że w ciągu miliona lat gromada 
O przekształci się w asocjację O. Jako potwicrdzenie tego wniosku mogą 
służyć badania B l a a u w a nad ruchami własnymi asocjacji otaczającej 
SO Pcrsei. Charakter ruchów w tej asocjacji świadczy o jej ekspansji. 
Milion lat temu asocjacja podobna była pod względem kształtu i roz
miarów do gromady re 2602. 

Wiele asocjacji typu O zawiera gromady gwiazd oraz układy wielo
ki otnc tzw. układy trapezu. Układ gwiazd nazywamy układem trapez~.l, 
jeśli stosunek największej do najmniejszej odległości pomiędzy skład

nikami nie jest większy niż trzy. Układ trapezu zawiera zgodnie z de
finicją przynajmniej trzy gwiazdy. Badania nad układami tego ty:r-u 
przeprowadzono w Obserwatorium Biurakańskim. Znaleziono, że wśro:l 
gwiazd wielokrotnych ilość układów typu trapezu jest o wiele większa 
w asocjacjach niż poza nimi. Poza tym układy takie zdarzają się głównie 
wśród gwiazd typu widomego O i B, tzn. obiektów młodych. 

W związku z tymi układami powstaje zagadnienie czy posiadają one 
energię całkowitą ujemną czy też dodatniiJ. Chociaż obecnie jeszcze 
trudno rozstrzygnąć to zagadnienie na drodze obserwacyjnej, wydaje 
się, że słuszny jest wniosek, iż posiadają energię całkowitą dodatn:ą, 

jako przynależne do asocjacji. W jednym przypadku, mianowicie na 
podstawie pom:arów mikrometrycznych 0 Orionis, udało się ustalić, że 

energ:a kinetyczna układu przewyższa znacznie absolutną wartość ene:
gii potencjalnej, a wiĘc energia całkowita jest dodatnia. 
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W Obserwatorium Biurakańskim prowadzone są również badania 
nad asocjacjami drugiego typu, tzw. asocjacjami T, w których skład 

wchodzą gwiazdy zmienne nieregularne, typu T Tauri. Asocjacje T są 

układami gwiazd karłów i posiadają całkowitą energię dodatnią. Zwią

zano są przeważnie z mgławicami dyfuzyjnymi, które - jak to wynika 
z badań S z aj n a i G a z e - ekspandują. Asocjacje zatem muszą rów
nież ekspandować i mieć względnie krótki żywot, gdyż w przeciwnym 
wypadku dałoby się je obserwować również nie związane z mgławicami 
dyfu'zyjnymi. Do tej pory nie odkryto ani jednej gromady składającej 
się z karłów typu T Tauri. Dlatego, chociaż nie ma bezpośredniego do
wodu ekspansji, to jednak wydaje się prawdopodobne, że gromady T 
Tauri posiadają całkowitą energię dodatnią. 

W związku z układami ekspandującymi powstaje zagadnienie, jak 
takie układy powstają. Według O ort a rodzą się one wewnątrz zbioru 
obłoków gazowych podobnego do mgławicy Rozette naokoło gromady 
otwartej NGC 2244. Ekspandujące rejony HII ściskają obszary HI, two
rząc wewnątrz gwiazdy, z powodu powstałej w ten sposób niestabilności 
grawitacyjnej. Gaz posiada ruch na zewnątrz, a zatem nowoutworzone 
gromady gwiazd będą poruszać się również na zewnątrz od środka zbioru 
obłoków, tworząc w ten sposób ekspandujące asocjacje O. Teoria Oorta 
napotyka trudności, gdy wziąć pod uwagę obserwowane prędkości po
szczególnych gwiazd i porównać je z wynikającymi teoretycznie. 

Według A m b ar c u m i a n a, asocjacje i ekspandujące mgławice 

musiały powstać jednocześnie. Początkiem asocjacji było pojedyncze 
ciało, pragwiazda, która uległa podziałowi w sposób bliżej nie znany 
i utworzyła układ trapezu. Ten daje początek ekspandującej gromadzie, 
która z kolei tworzy asocjację. Fakt, że dotąd nie zaobserwowano ani 
jednej pragwiazdy oznaczać może, że materia tworząca je, znajduje 
się w stanie nie świecącym o olbrzymiej gęstości, rzędu gęstości ją

dlowych. 
Ambarcumian jest zdania, że będziemy musieli prawdopodobnie po

rzucić pogląd o formowaniu się gwiazd z materii dyfuzyjnej i przyjąć, 
że zarówno materia rozproszona, jak i gwiazdy powstają jednocześnie 
na skutek podziału pragwiazdy. 

W jaki sposób zachodzi podobny proces, można będzie otrzymać pewne 
informacje, badając gwiazdy typu T Tauri. Można spodziewać się zna
lezienia w nich pewnych zjawisk, z transformacją materii ze stanu przed
gwiazdowego do normalnego, gwiazdowego. Dotychczasowe badania dają 
następujące wyniki: 

l) Nieregularne zmiany jasności gwiazdy T Tauri związane są z pro
cesem uwalniania drobnych ilości energii ze "źródeł potencjalnych• 
w rozmaitych warstwach gwiazdy. Procesy zachodzą w atmosferze lub 
nawet na zewnątrz n:ej 

2) Gdy uwolnienie drobnych ilości energii zachodzi w zewnętrznej 

l 



Typy zórz polarnych 

Łuk jednorodny 

l 

Łuk o strukturze promienistej 



Typy zórz polarnych 

Smuga o strukturze promienistej Korona 

Draperie 



Teleskop im. Tadeusza Banachiewicza, zmontowany na stacji zamiejskiej Obserwatorium Krakowskiego 



Rysunek Jowisza wykonany przez V. Znojila 8. IV. 
1956 r. , 20h45m- 21hOOm przy użyciu reflektora o śred

nicy 330 mm 

Zdjęcia szarej plamy na tarczy Jowisza wykonane 
przez 330 mm reflektor w dniu 8. IV. 1956 r . 
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warstwie atmosfery gwiazdy lub całkowicie na zewnątrz, wtedy obser
wujemy tzw. "emisję ciągłą" zasłaniającą linie absorpcyjne. Pochodze
nic nietermiczne tej emisji jest oczywiste 

Inny przykład emisji ciągłej prze<.lstawiają widma gwiazd typu UV 
Celi. W tych przypadkach jasność wzrasta często w ciągu paru sekund. 
Zjawiska tego typu nie zgadzDją się ze zwykłym poglądem o pochodze
niu termiczno-jądrowym energii gwiazdowej. Przypominają raczej roz
pad jąder atomów w olbrzymiej skali. Wydaje się rozsądnym przypu
szczenie, że procesy te związane są z własnościami materii znajdującej 
">ię w tych młodych gwiazdach jeszcze w stanie przedgwiazdowym. 

[Według ,.The Observatory" Nr 885 (1955)] MK 

Gwiazda o gęstości 8<10 razy mniejsze3 od powietrza 

Najjaśniejszą gwiazdę Niedźwiadka, Antaresa, zazwyczaj cytuje się 

jako przykładowego "nadolbrzyma". Nie wspomina się nic o tym, że jest 
to równocześnie jedna z ciekawszych gwiazd podwójnych. Oto krótkie 
dane na ten temat: 

B i1 r g, obserwując dnia 13. IV. 1822 r. w obserwatorium wiedeńskim 
wyjście Antaresa zza tarczy Księżyca, odnotował w swym dzienniku: 
,.o 12g 3m 17s.1 prawdziwego czasu wiedeńskiego zauważyłem, że zza 
tarczy Księżyca w miejscu przewidzianym rachunkiem wyłoniła się 

gwiazda 6m- ?m, która o 12g 3m 22s,5 nagle stała się gwiazdą pierwszej 
wielkości. Prawdopodobnie Antares jest gwiazdą podwójną". 

Ostatnio astronom obserwatorium wiedeńskiego, J. H o p m a n n, zba
dał bliżej ten system gwiazdowy. Opierając się na pracach S t r u v e g o, 
Kuk ark i n a i innych, otrzymał on następujące wyniki: 

Układ Antaresa odległy jest od nas o 281 lat światła. Posiada łączną 
masę 25,1 mas Słońca. Wzajemna odległość składników rzutowana na 
sferę niebieską wynosi 3" (sekundy łuku), względnie 274 jednostek astro
nomicznych, co odpowiada 6-ciu odległościom Słońce-Pluton. Okres 
obiegu słońc składowych dokoła wspólnego środka masy wynosi około 
1000 lat. O ile idzie o poszczególne składniki systemu, dane o nich są na
stępujące: składnik A ma jasność pozorną: +1m,22, jasność absolutną: 

-4m,26, a więc 3730 razy większą, niż Słońce. Masa A równa jest 21,3 
masom Słońca, promień zaś 360 promieniom słońca. Zatem średnia gę
stość składnika A wynosi 0,66X1o-s g/cm3• Wynika stąd, że przyspiesze
nie grawitacyjne na jego powierzchni wyraża się liczbą 4,7 cm/sek! (na 
Ziemi 980 cmlsek:). Widmo typu cMl. 

A teraz własności fizycZII1e składnika B. Jasność pozorna: +7m,oo, 
absolutna: -Om 13, a więc 83 razy większa od słonecznej. Masa 3,9 mas 
Słońca, promień 1,8 promienia Słońca, średnia gęstość 0,96 g/cm3• Przy
spieszenie grawitacyjne na powierzchni - 330 cm/sek2• Widmo B4n. 

W świetle tych liczb Antaresa należy zaliczyć do nictypowych obiek-
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tów nieba. Jest to skojarzenie nadolbrzyma z karłem. Nado:brzym umie 
szczany na miejscu Słońca sięgałby poza orbitę Marsa. Rzuca się w oczy 
mała jego gęstość, prawie milion razy mniejsza od gęstości wody, czyli 
840 razy mniejsza niż dla powietrza. którym oddychamy. Godne uwagi 
jest również małe nat<;żenie siły ciężkości na pow~erzchni nadolbrzyma. 
Człowiek w tamtejszym polu grawitacyjnym. ważyłby zaledwie ok. 340 gra-
~~ ~a 

Grubuść pierścieni Sa~urna 

M. S. B o b r o w, znany ze swych prac o pierścieniach Saturna, 
podał ostatnio nową ocenę ich grubości. W ocenie tej posługiwal się 

on wynikami obserwacji krawędzi tych pierścieni w mom2nta h kiedy 
Ziemia przcchodzi'a przez ich p'aszczyznę. Takich mom~ntów dogod
nych do obserwacji było w bieżącym stuleciu cz1ery: 4. X . 1907, 6. L 1908, 
7. XI. 1920 i 22. II. 1921. Podczas wszystkich przejść Ziemi przez pła

szczyznę pierścieni by'y one obserwowane w wielu obserwatoriach 
Europy i Ameryki. W momenta::h przejść pierścienie przeot:lwa' y być 
widoczne dla większości teleskopów (w Ją •znie z 102 cm refraktorem 
Yerkesa) z wyjątkiem 61 cm refraktora Obserwatorium Lowella, przy 
którym pracowal E. C. S l i p h e r. Analizując te wyniki Bobrow obli
czył najbardziej prawdopodobną grubość pierścieni, przy której byłyby 
one widoczne przez tn cm refraktor a znikałyby (w3kutek turbulencji 
atmosferycznej, m:mo większej zdolności rozdzi2l· zej) dla 102 cm re
fraktora . Grubość ta wynosi 10 kilometrów. Bobrew zwraca uwagę, ż~ 

wynik ten jest prawdziwy, je3li słuszne są założenia: l) grubo3ć pier
śdeni jest stała, 2) przy po'o.i:2niu "kantem" Lh jasno3ć powierzchniowa 
nie jest zmniejszona przez zewnętrzny pierścień krepowy (patrz "Ura
nia" 1955, nr 11, str. 334). W razie nieprawdziwo!;ni oierw, zego z ty, h 
założeń górna granica grubości pierścieni wynios?aby 20 km. DrugJC 
założenie nie wp ywa tak znac ~me na ocenę grubo.;ci. Lolną granicę 

gruboki ocenia Bobrow na lOJ metrów (gdyby powierzchnie picdeicni 
nie były płaskie). 

(Według .,Astronomiczeskij żurnal" 1956, 2, 161) A. W. 

Gwiazda nowa algolidą 

Według obserwacji G. M. W a l ker a z 1954 roku, gwiazda DQ Her 
(dawna Nowa Herculis 1934) okazała się zmienną zaćmieniową o bardzo 
krótkim, bo wynoszącym zaledwie 4h39m okresie zmian blasku. G'ówne 
za(micnie jest prawdopodobnie częś.iowe i h wa 60 minut. Amplituda 
zmian blasku w minimum głównym wynosi 1'!'3 w świetle żółtym, 1 1 ~ 1 1 

w świetle niebieskim i o•:'9 w świetle nadfioletowym. Oprócz tego stwier
dzono występowanie zmian blasku o amplitudzie oko· o O: 2 wywalanych 
prawdopodobnie przemianami fizycznymi. Te zmiany utrudniały zna
lezienie minimum wtórnego, które nie zostało wykryte. 
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Dotychczr gwiazdą zaćmieniową o najkrótszym okresie zmian bla
sku (4h43m~yła UX UMa. Gwiazda ta wykazuje również drobne wa
hania jasnosci poza minimami. Podobne własności obu gwiazd mogą 
sugerować, że UX UMa była kiedyś gwiazdą nową. Przeczy temu jednak 
duża odległość UX UMa od równika galaktycznego. Przegląd zdjęć

harvardzkich z lat 1894-1934 wykazał, że w okresie tym gwiazda DQ 
H er n i e wyk a z y wał a zmian blasku o amplitudzie większej niż 

0'!'2. Prawdopodobnie więc dopiero podczas wybuchu Nowej podzieliła. 
się ona na dwie gwiazdy i stała się układem zaćmieniowym. 

(Według "PASP"' 1954, 230) A. W. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne 

W bieżącym numerze zamieszczone są mapki okolic dwóch ciekawych
gwiazd zmiennych: A Tau i VZ Cam. A Tau jest zmienną zaćmieniową 

.b 
11• ~r TAURUS 

ALdebaran • . :• •e 

.• • ® ..\Tau 

• 
• k • •c • •d 

e a 

• ~9 

a 3':'31 a 3':'80 g 3".'94 
b 3.63 e 3.86 h 4.24 

' 3.15 f 3.93 k 4.32 

Rys. l. Okolica gwiazdy zmiennej zaćmieniowej A. Tau. 

o zakresie zmian blasku 3~'0--4,~0 (fotoelektrycznie). Jest więc tak ja<>na,. 
że z łatwością może być obserwowana gołym okiem. Okres zmian blaska 
tej gwiazdy wynosi3<.1.95295 (wg S t e b b i n s a), a więc dogodne do obser
wacji minima nast<;pują "seriami", podobnie jak w przypadku AR Lac. 
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Okres zmian blasku jest prawdopodobnie zmienny. z ,-:zgo też powodu 
obserwacje tej gwiazdy są pożądane. Zmiany blasku /.. Tau są bardzo 
powolne. Minimum trwa 14 god.lm, a w1~c w c1ągu 7 godzin gwiazda 
zmienia jasność o 0"'5. Obesrwować należy poszczególne gałęzie krzy
wej zmian blasku, aby potem ze , zrzucenia" wszy~tkich obserwacji na 
jeden okres wyliczyć obserwowany moment minimum. 

VZ Cam jest mteresującą gw1azdą 1-ółrcgularną. Jest ona położona 
bardzo blisko bieguna niebie>kiego, tak że może być obserwowana pr7ez 
cały rok. Zakres zmian blasku 4'!17 - 5'!'2 (wg A s h b r o ok a). W 1943 
roku Ashbroock wyliczył, że okres zmienności VZ Cam wynosi 24 dni. 
Obserwacje tej gwiazdy wykonane w Warszawie w latach 1954-1956 po
twierdzają istnienie okresu o podobnej wartości. Z tym okresem wystę
pują strome, głębokie minima, podczas których jasność spada prawie 
do 5 1114. Zmiany blasku mają charakter pólregularny i czasem przez 
kilka miesięcy jasność gwiazdy pozostaje prawie stała. Dalsze obserwacje 
tej gwiazdy byłyby bardzo pożądane. 

Oprócz tych gwiazd w grudniu obserwować można gwiazdy zaćmie
niowe: WW Aur, AR Aur, R CMa, RZ Cas, AR Lac, RR Lyn, ~ Lyr, (:l Per, 

.cefeidy: RT Aur, SU Cas, a Cep, Gem, W Gem,. T Mon, gwiazdy pół
regularne: a Cas, y Cas, !J. Cep, 'Yl Gem, S Mon, BL Ori, a Ori, ~ Peg, 

Per. Gwiazdy te były już omawiane w poprzednich numerach Uranii, 
gdzie też były podane mapki ich okolic. 

Polaris 

•c 

• 

a 4mJ& o VZCam 

b 4. 76 •d 
c 5.03 •a 
d -(.5.4) 

Rys. 2. Okolica gwiazdy zmiennej półregularnej VZ Cam. 

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na grudzień (czas śr. eur). 
WW Aur rD=6h.4): XH. 2d17hQOmlwt). 3d23h15m 7d18h15m(wtl. 9dQh3Qm, 

l2dl9h3Qm(wt), 14d1h45m, 17d2Qh45m(wt), 19d3hQQm, 22d22hQQm(wt), 
26d16h3Qm, 27d23hQQm(wt), 3ldl7h45m. 

AR Aur (D=6h.7): XII. 18d2Qh3Qm, 22d23h3Qm, 27d3hQQm, 
R CMa) D=4h): XII. 8d2?hl!)m J6d?lh1fim 1RdOh1'lm. ?!'\d?~h15m. 
RZ Cas (D= 4h.8): XII, 3d2Qh15m, 5dlhQQm, 9dl9h45m, lldQhi5m, 15dl9hQQm, 

16d23h45m, 21dl8h3Qm, 22d23h15m, 27dl8hQQm, 28d22h3Qm, 
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AR Lac (D= 8h.5): XII, 9d3hOQm, lld2h45m 13d2h15m, 15dlh45m, 17dlh30m. 
19d1hQOm. 21<1Qh3Qm, 23d{)hl5m, 24d23h45m, 26d23hl5m, 28d23hOQm, 
30d22h3Qm 

RR Lyn (D '-" iOh): XII, ld16hOCm, lldl4h3Qm, 
~ Lyr: XII, 3dl4h, 16dl6h, 29<118h. 
~ Per (D = 9h.8): XII. l d23h45m, 4d2Qh45m, 7dl7h3Qm, 23dlh30m, 24d22h30m 

27dl9hl5m 3Qd16hOCm 
').. Tau (D= 14h): XII. 1d4hQQm, 5d3hQQm, 9d2hQQm, 13dQh45m, 16d23h30m, 

20d22h30m, 24d21h3Qm, 28d2Qh15m. 

Meteory 

W grudniu można obserwować meteory promiemujące z następu
jących radiantów: 

Nazwa roju 
~-~spółrzędne radiantu l 

rekt. 1 dek~ _ 
Okres aktywności 

l 

l Geminidy 7h16m + 331 5 - 16. XII. 
Epsiwn Gem 6 28 + 31 9 - 12. XII. 
Psi Cne 8 05 

l 
+ 25 max. 12. XII. 

Ksi Ori 6 05 + 16 12- 14. XII. 
Ursydy 14 28 + 75,8 max. 23. XII. 

Andrzej Pacholczyk 

Co jeszcze może amator zaobserwować w Komecie? 

Jeszcze jednym i chyba ostatnim działem obserwacji kometarnych 
łatwo dostęr:;nym dla amatora, a jednoczcośnie posiadającym pewną 
wartość naukową, jest rysowanie wyglądu komety. Seria kolejnych ry
fiunków wykonanych wieczór po wieczorze może dać bardzo cenne wia
domosci o zm1anach zachodzących w komecte . Przy rysowaniu komety 
należy zwrócić uwagę nie tylko na jej kształt, ale szczególnie na roz
kład jasności w poszczególnych czE;ściach komety. 

Charakterystyczne czc_ści komety pokazano na rys. l. 

wtókno w warkoczu 

kondensac;a w warkoczu 

jądro 

przeciwwarkocz 
kondensacja w gtowiP 

warkocz gtowa --l 

Rys. l. Charakterystyczne części komety 

Nie w każdej komecie wyst~pują podane wyżej charakterystyczne
&'Zczególy. Zdarzaią się komety, które posiadają tylko głowę, nawet bez. 
wewnętrznej kondensacji. 
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Przy obserwacji komety i jej warkocza najlepiej stosować takie po
wi<;kszenie, które daje najsilniejszy kontrast między tłem nieba, a słabo 
świecącą powierzchnią komety i najwic.kszą jasność powierzchniową (bę
dzie to z reguły powi<;kszenie minimalne danego instrumentu). Rysunek 
należy wykonywać ściśle tak, jak kometę widać bez żadnych graficz
nych upi<;kszeń; należy przy tym zaznaczyć usytuowanie- komety wzglę
dem otaczających gwiazd Przy rysunku należy podać datę, godzinę, 
dane o użytym instrumencie (średnica obiektywu, ogniskowa, użyte po
większenie, przejrzystość powietrza). Ponieważ komety są na ogół obie
ktami bardzo słabo w:docznymi należy więc przed wykonaniem rysunku 
przyzwy~za1ć wzrok do ciemnosci, a w czasie wykonywan;a ry.,unl<u po
sługiwać się możliwie jak najsłabszym światJem do jego oświetlenia. Dla 
wygody dobrze jest sobie sporządzić pulpit do rysowania. Tak samo jak 
przy poprzednich obserwacjach kometarnych im lepszego użyjemy in
strumentu, tym lepze b<;dzicmy mieli wyniki. Obserwacje prosimy na~
syłać: Sekcja Obserwacyjna Koła Warszawskiego PTMA Al. Ujazdowsk1e 
l. 4 (dla A. Marksa). 

A. Mark3 

OBSERWACJE 

D. KALAB - Ludowe Obserwatorium w Prościejawie (ćSR) 

Obserwacje wielkiej szarej plamy na Jowiszu w 1956 r. 

W nocy 25. II. 1956 roku członkowie planetarnej sekcji Czechosło
wackiego Towarzystwa Astronomicznego (ĆAS) w Pradze (Pethn) od
kryli na :r;owierzc.hni Jowisza wielką szarą plamę ("fU3e Hvćzd·' 1956, 
nr 3, 4). Plama ta była obserwowana w Prośeiej:)wie przy użyciu 30 mm 
reflektora Obserwacje wizualne były wykonywane w okresie 8. III. - 13. 
IV. 1956 Według naszych obserwacji szara plama pos'ad.ała ruch własny 
po powierzchni Jowisza. W okresie 8. III - 8. IV długość zenagrafiezna 
plamy .zmnieJszyła s.ę o 12°.3, co dobrze zgadza się z obserwacjam1 astro
nomów praskich. 

W początku marca obserwatorzy z Prościejowa ocenili intensywność 
plamy na 5 stopni (O- jasna strefa równikowa, 6 - c:eń satelity na po
wierzchni Jow1sza) W początku kw1ctma mtensywność pwmy zmalała. 
Według wiadomości otrzymanej z PTMA Warszawa, w dniu 6. IV. inten
sywncść szarej plamy według oceny A. W r ó b l e w s k i e g o wynosiła 
3 5 stornia. Wykonywane w tym okresie obserwacje 330 mm reflektorem 
wykazały wyrażną wewnętrzną strukturę plamy. Brzegi plamy były 
demniejsze, środek zaś jaśniejszy. 

Szara rl<ma była również b<.dana fotograficznie przy użyciu 330 mm 
reflektora. Zdjęcie plamy były uzyskiwane na kliszach Agfa ISS przy 
eko;pozycjach 1-2 sekur.dy. Przy użyciu tego samego urządzenia wyko
nywane by.y również zdjęcia na klisza h Agfa Innarot Hart a Rd Jld 
czułych na promienie podczerwone o długości fali 8000 A. Czas ekspozycji 
wynosił 15-20 sekund, natomiast przy użyciu filtru Schott RG1 40-60 
sekund. Po ekspozycji przeprowadzaliśmy uczulanie klisz parami rtęci, 
co pozwoli! o skrócić czas ekspozycji o 50 o/o. Na zdjęciach wykona 1y h 
w świetle podczerwonym szara plama jest wiE;ksza niż na zdjęciach 
w świetle widzialnym. 

Chociaż wielkie szare plamy były już kilkakrotnie obserwowane na 
rowier7chni Jowisza. ich natura nie jest dotąd znana. W latach 1941/42 
()bserwowali takie plamy obserwatorzy niemieccy, a w roku 1953,54 obser
watorzy z ProóocieJowa. Przybliżony czas widz1alności szarych plam wy
nosił 7 miesięcy. 
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Zmiany blasku gwiazdy zmiennej g Iler. 
W okresie VII. 1952 - XI. 1955 wykonałem ogółem 653 obserwacji 

jasności gw azdy zmiennej g Her Obserw::tcje wykonywane były przy po
mocy lornetki 7X45. Jasności gwiazd porównania wzięte były z k;iążki 
P e ·em ennyje z w ezd11 i spos by ich n 1b! ud en a B. W Kuk ark i n a 
i P. P P ar e n a g o. Według katalogu gwiazd zmiennych wymienionych 
autorów g Her jest zm·enną półregularną o okresie około 80 dm i zakresie 
zmian blasku 4~'fi - 6mO 

Na podstaw.e moich c•bserwacji zmiennośc· blasku można by scharakte
ryzować jak nastr:;puje: 

l) W om1wia1ym oiuesie występują mniej lub więcej wyrainie ma
ks:ma z ckresr m około 75 dni przy czym amplituda zm:an blasku jest 
zwyk:e niewieika. 

2) średnia jasność gwiazdy zm'enia się z okresem około 900 dni w gra
nicach 411 16 - 5'! 5 W omawianym okres: e wystepowały dwa minima 
i jedno maks:mum krzywej zmian średniej jasności. 

Rys L. Krzywa zmian blasku gwiazdy zmiennej g Her 

3) rrawdopodobnie jest wyst<;powanie niewielkich zmian blasku 
z okresem około 15 dni (widoczme to Jl.St na Ct.(...,ctach krzywej gęsto 
ob!ożonJ L h obserwacjami). 

4) Gwiazd~ należy zaliczyć do typu gwiazd zmiennych fJ. Cefeusza, 
u których ~mi<ny biaEku r.owstają z nałożen:a s:ę na siebie kilku okre
sów o różnej diugości. 

Szczegółowa anaii<Za wyn:ków wraz z przytoczeniem oryginalnych 
obserwacji ukaże się w dodatku naukowym "Uranii". 

Andrzej Wróblewski. 

Pomiar jasności integralnej w czasie zaćmienia Słońca 30. VI. 195~ r. 

Ob:;erwacje zosta,y dokonane w czasie ;~ 
zaćmic'lia Slo:'l ~ a 30 czerwca 1954 roku 23 
w Krakowie przez J. L a s o c k i e g o przy zz 
użyciu fotometru fotoelektrycznego. Foto- 2 

metr sk'adał się z fotoogniwa selenowego sa 

~ !-;o l "" o .... ~ .. r-o 
l 

l • o 

o l 

""' o •• 
3 o . .. 

l . 
l oo. 

l 
.. 

l .. .o• o ·tr l ..... 

z mak!>imum czu1o§ ; i dla światła żółtego 
(ok. 5800 A), załączonego do miliwolto
mierza. Plaszczyznę fotoogniwa ustawio
no prostopadle do kierunku na Słoń ·e 
z dokładnością ok. 5°. Aby wychylenia 
mieścily się na skali mtliwoltomierza, 
światle padające na fotoogniwo by'o 
os1abionc przez filtr wykonany z dwu
dziestokrotnie z'ożonej kalki technicznej. 
Rów!lolegle z pomiarrmi jasności byly wy
konywane temperatury pJwietrza termo
metrem dającym dok1 adność 0.1° C. 

Rys. l. Krzywe zmian tempe
ratury (krzywa górna) oraz 
7mian całkowitej jasnooki 

Pomiarów dokonano co 5 
przez caly czas zaćmienia od 

S'oń_a (krzywa dolna) w cza-
rninut sie ca'kowitego zaćmienia 

121130m Słońca 30. 6. 1954 r. 
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do 15h15m, z tym, że w pobliżu maksimum fazy zacm1enia pomiary 
były częstsze - 14hOOm, 14h04m, 14h06m, 14hiOm (momenty podane są 
w czasie środkowo-europejskim). 

Poważną przeszkodę w obserwacjach stanowiło silne zachmurzenie. 
Pomiary jasności podano w podz:alkach skali miliwoltomierza (propor
cjonalne do jasności), temperatura powietrza w °C. Wyniki pomiarów: 

Lp. l Moment I 

h m 
l 12,30 46,0 23,0° 
2 35 44,0 23,5 chmury gęstnieją 
3 40 39,0 2t,O 
4 45 36,0 23,7 
s 50 40,0 23,8 cbrnury przechodzą 
6 55 38,5 23,6 
7 13,00 41,0 23,0 
8 05 36,0 23,0 chmury gęstnieją 
9 lO 35,0 23,i 

10 15 35,5 23,4 
11 20 30,5 23,0 chmury jednolite 
12 25 28,0 23,2 
13 30 24,0 22,5 
14 35 23,5 22,0 "okno" w chmurach 
15 40 21,5 23,0 chmury jednolite 
16 45 13,0 23,0 
17 50 10,5 23,0 
18 55 8,5 22,7 
19 14,00 7,0 22,4 
20 04 6,0 22,0 
21 06 5,5 21,8 
22 10 7,5 21,6 przejaśnienie 
23 15 10,5 21,6 
24 20 13,5 21,8 
25 25 13,5 21,9 
26 30 16,0 22,0 
27 35 17,0 22,1 
28 40 18,5 22,0 
29 45 24,5 22,1 przejaśnienie 
30 5o 27,0 22,2 
31 55 28,0 22,0 
32 15,00 34,5 22,4 silne przejaśnienie 
33 05 53,0 23,4 
34 lO 56,0 23,4 
35 15 60,0 23,2 

.Jak widać z pow:;3szych danych i v.'Ykresu, kształt krzywej zmlan 
jasności uległ silnemu zniekształceniu z powodu chmur pokrywających 
Słońce w czasie zaćmienia. Widać natomiast zależność temperatury po
wietrza od zachmurzenia. Oprócz wahań temperatury odpowiadających 
zmianom zachmurzenia widać obn:żenie spowodowane przez maksimum 
fazy zaćmienia. Widać także, że zmiany temperatury n :e są równoczesne 
w zmianami jasności, lecz opóźnione w stosunku do nich o kilka minut. 

Ludwik Liszka 
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PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

Sesja Kopern"kowska 15-16 IX. 1953 (Państwowe Wydawnictwo 
.Naukowe - Warszawa 1956, str. 479, cena zł. 40). Powyższa publi
kacja Polskiej Akademii Nauk zawiera referaty i dyskusje sesji nauko
wej, pcświqconej Mikołajowi Kopernik o w i. Obok uczonych pol
skich uczestniczyli w niej także uczeni innych narodowości. Książka ta 
daje możność zapoznania się z referatami, wygłoszonymi podczas sesji, 
a mi:mowicte referatem J W i t k o w ski e g o : ,.Reforma Kopernikow
ska", W. A. F o ck a: "Układ Kopernika a układ Ptolemeusza w świetle 
współczesnej teor.i grawitc.cji'', B. L e ś n o d o r ski e g o: "Kopernik -
humanista" i A. B a u f i e g o: "Kopernik a kultun włoska'', a tym sa
mym daje możność r:oznać zagadnienia, nad jakimi obecnie pracują 
znawcy twórczości Kopernika w kraju i zagranicą. 

Kgiążkę wydało Państwowe Wydawnictwo Naukowe bardzo sta
rannie. 

John F re d er i ck W i 11 i a m H er s c h e l - Wstęp do bad.ax 
przyrodniczych. Tłumaczył Tadeusz Pawłowski (Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe- Warszawa 1956, str. 380, cena zł 3·!>,20). Jest to książka 
która zainteresuje napewno wielu amatorów astronomii nie tylko ze 
względu na autora, sławnego astronoma Herschela (syna), ale i ze wzglę
du na to, że w sposób bardzo jasny, można by powiedzieć popularyzator
ski, traktuje o zasadach, celach i metodach nauk przyrodniczych. Wśród 
ws>zystkich nauk przyrodniczych autor wiele miejsca poświ~cił astrono
mii. To też warto jest zaznajomić się z treścią tej książki. przy czym 
jednak trzeba zdać sobie sprawę z tego, że była ona pisana, i wydana 
prawie półtora wieku temu i przedstawia stan wiedzy przyrodniczej 
pierwszej połowy XTX wieku. 

Książka została wydana bardzo starannie przez Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe w serii Biblioteki Klasyków Filozofii. Tłumaczenie Ta
deusza Pawłowskiego na ogół bardzo staranne i poprawne. 

Roman Szymański. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

W S:{)rawie mocy rakiety V -2 i kosztów dużego nowoczesnego bombowca 

W ciekawym artykule .. Astronautyka na pierwszym etapie" Jana 
G a d o m ski e g o, zamieszczonym w numerze 2 U1·anii z lutego 1956 r . 
zauważyłem pewną niejasność w zdaniu: "Motor V2 rozwijał dzielność 
650 HP". 

Niejasność polega na tym, że nie wiadomo, czy autor miał na myśli 
moc (wyrażenie ,.dzielność" wyszło w technice z użycia) samej rakiety, 
czy też moc agregatu pomp, "tłoczących tlen i alkohol do komory spa
lania. Obie pompy napędzane są turbiną na parę, wytworzoną przez 
reakcję wody utlenionej z nadmanganianem wapnia. Moc tego agregatu 
jest istotnie zbliżona do podanej i wynosi według innych żr6deł 750 KM. 
Jest to jednak urządzenie pomocnicze, które można by porównać 
z pompką paliwową przy silniku Diesla. Nie sądzę z.atem, aby agregat 
ten mpżna było nazywać .. motorem rakiety". 

Co do mocy samej rakiety (i tu wątpię, czy można mówić o "motorze 
rakiety"), jaką rozwija ona w chwili osiągnięcia maksymalnej szybko
ści, to jest ona w sam raz 1000 razy większa od podanej i wynnsi 650 000 KM 
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(sześćset pięćdziesiąt tysięcy koni mechanicznych). Jeżeli ktoś uważałby 
tę moc za nieprawdopodobną, to może ją sprawdzić za pomocą prostego 
obliczenia. Wychodząc ze znanej w fizyce zasady, że moc jest iloczynem 
siły działającej na dane ciało i jego szybkości, otrzymamy: 

N=P.V 
stąd 

P =!'l'_ = 
650000 ~ = 32500 kG = 32 t 

V 1500 
Tyle istotnie musi wynosić s iła odrzutu rakiety, aby podnieść pio

nowo rakietę o masie 13 t, nadać jej odpowiednie przyspieszenie i po
konać opór powietrza. Stosunek siły ciągu do ciężaru rakiety, który wy-

nosi tu 
32 

__: 2,4 odpowiada całkowicie wartościom występującym przy 
31 

rakietach (zob. np. Z. V. D. I. 1952 r. nr 32 tabela na str. 1046). 
W tymże artykule J. Gadomskiego w "Uranii·' podany jest koszt duże

go nowoczesnego . bombowca na 15 milionów dolarów. Nie jestem pewien, 
czy nie zachodzi tu pomyłka o jeden rząd wielkości. Może się mylę, 
ale chyba liczba 1,5 miliona będzie tu bliższa prawdy. W każdym razie 
rzecz warta sprawdzenia. 

Jaroslaw Różyczka - Oświęcim 

Odpowiedź autora 

W odpowiedzi inż. J. Róży c z c e z Oświęcimia chciałbym zazna 
c?.yć, że wyrażenie (.,Urania" XXVII, 37) "dzielność 650 HP·', a raczej 
poprawniej "moc 650 HP", zaczerpnąłem z pracy inż. E. Biało b o r
s ki e g o pt. Rakieta księżycowa, str. 1~, gdzie autor jako źródło przy
toczonych danych o rakiecie V-2 wskazuje książkę: V i 11 y L e y, Roc
k e ts and space travel, London 1948. 

Co się tyczy kosztów wielkiego nowoczesnego bombowca {15 milio
n.Sw dolarów), to zacytowałem je za wypowiedzią dra S. F. S i n g er a 
projektanta "Myszy" (Sky a7ld Telescope, XIV, str. 17). 

J. G. 
fCOMUNJKATY 

Za wiadomienie 

W dniu l lipca 1956 r. powołany został Ośrodek Filmów Naukowych 
przy Wytwórni Filmów Oświatowych z siedzibą w Warszawie przy Ul. 
Puławskiej 61. 

Do zadań Ośrodka należy: 
koordynacja prac filmowych prowadzonych w poszczególnych placów
kach naukowych, 
udzielanie pomocy technicznej jak wypożyczanie sprzętu, kierowanie 
do dyspozycji placówek naukowych operatorów filmowych, udzielanie 
informacji dotyczących zakupu aparatury, zaopatrzenia w taśmę, 
przeprowadzania rem:mtów i konserwacja aparatury do zdjęć filmo
wych, obróbki negatywu, kopii, taśmy odwracalnej. 
udzielanie poradnictwa fachowego i organizacyjnego oraz prowadze
nie szkolenia pracowników instytutów i katedr w obsłudze filmowej 
aparatury zdjęciowej, 
popularyzacja doświadczeń i osiągnięć placówek naukowych w zakre
sie filmu naukowego, wydawanie biuletynu, zorganizowanie filmoteki 
dokumentacyjnej, przekazywanie niektórych filmów do rozpowszech
niania przez Centralę Wynajmu Filmów, 
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zorganizowanie wymiany z zagranicą, 
przyjmowanie i wykonywanie zleceń na usługi w zakresie realizacji 
filmów naukowych. 

Zadan.a j:.CWyż::.:te OśrodEk wykonywać bt;dzie w miarę swego roz
woju. W chwili obecnej Ośrodek udzielać może informacji dotyczących 
zakupu aparatury, zaopatrzenia w taśmę, obróbki negatywu, kopii, taśmy 
<>dwracalnej. Poza tym prowadzone są wstępne prace nad zorganizowa
niem szkolenia pracowników w obsłudze aparatury zdj<;ciowej, udzielania 
poradnictwa fachowego i organizacyjnego a także popularyzacji doświad
czeń. 

Wszystkie instytucje naukowe zainteresowane w wykorzystywaniu 
kamer filmowych w pracach naukowo-badawczych prosimy o nawiązanie
z nami kontaktu. 

ROZRYWIH UMYSŁOWE 

Logogryf. 

r=== 

l l l l 

l l l l l l l l 
W poziome wiersze wpisać wyrazy o następującym znaczeniu: 
l. Pierwsza litera łacińskiej nazwy Ksi~życa. 
2. Ciemny krater w pobliżu północnego bieguna Księżyca. 
3. Duży krater południowej r.ółkuli Ksi~;życa, z którego wychodzą 

jasne smugi. 
4. Krater w pobliżu środka tarczy Księżyca. 
5. Zatoka Morza Deszc7ÓW (nazwa łacińska). 
6. Krater w pobliżu Karpat. 
7. Krater znajdujący się w kierunku północno-zachodnim od morza 

Jasności. 
s. Łacińska nazwa Morza Jasności. 
Wiersz czwarty i rząd środkowy dadzą nazwiska uczonych, którzy 

:.100 lat temu w r. 1756 wyznaczyli odległość Księżyca od Ziemi. 
Nadesłał: Jan Winiarski- Krosno. 

Za prawidłowe rozwiązanie nadesłane pod adresem redakcji do dnia 
15 grudnia b. r. zostaną w drodze losowania przY'znane nagrody książ
kowe. 

Errata. W numerze 11 .,U:·anii" z br. na str. 316 w mianowniku 
wiersz (8) ma być "f1 • p 3 " zamiast .,f1 - p 3". 
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KALENDARZYK ASTRONOl\fiCZNY 
Opracował M. Bielicki 
Grudzień 1956 rok 

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .,Poradnik obser
watora" w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwiazdy 
zmienne. 

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty 
l sekundy czasu oznaczono symbolami h, m, s. Przez a i l) rozumiemy rektas
censję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwatJ. 
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek niewidocznych solym okiem. Tam 
ró""nież są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 
księżyców galileuszowych Jowisza. Opls zjawisk przejścia księżyców na tle 
tarczy Jowisza oraz cieni księżyców po tarczy Jowisza jest podany w kalendarzu 
lutowym br. 

2d. Cz<;ściowe zaćmienie Słońca, którego obszarem widoczności jest: 
Europa z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii, Anglii i Norwegii; Morze 
Sródziemne i północna Afryka, prawie cała Azja. W Polsce zaćmienie 
częściowo widoczne w drugiej połowie przebiegu, rano po wschodzie 
Słońca. W tablicy podajemy charakterystyczne dane zaćmienia dla 8 miast 
Polski: 

Miasto 

Szczecin 
Poznań 
Wrocław 
Gdańsk 
Kraków 
Warszawa 
Rzeszów 
Białystok 

Wschód 
słońca 

7h56m 
7 41 
7 35 
7 44 
7 18 
7 24 
7 10 
7 20 

NajwiĘksza faza 
zaćmienia 

czas l wielkość 

8h1m.4 
7 59.8 
8 5.2 
8 1.0 
8 4.3 
8 2.8 
8 7.4 

0.54 
0.52 
0.57 
0.51 
o 56 
0.53 
0.59 

Koniec zaćmienia 

czas l kąt od l kąt od 
bieg. zenit. - --

9hUm6 
9 13.6 
9 11,4 
9 19,2 
9 14,6 
9 19,4 
9 18,0 
9 24,2 

72°.0 
72.3 
71.2 
74,4 
71.7 
73.7 
72.6 
75.1 

94°.8 
94.2 
94.2 
93.7 
93.2 
92.9 
92.4 
92 o 

(Przez kąt od bieguna rozumiemy odległość kątową danego mteJSCa 
na krawędzi Słońca od najbardziej północnego punktu tej krawędzi, przez 
kąt od zenitu - podobną odległość od najwyższego punktu krawędzi 
Słońca. Oba kąty liczymy w kierunku wschodu). 

Z danych powyższych wynika, że Słońce wzejdzie na terenach Folsk i 
już zaćmione, a największa faza zaćmienia nastąpi niedługo po wscho
dzie Słońca z wyjątkiem półnomo-zachodniego krańca Polski, gdzie 
Słońce wzejdzie już po największej fazie zaćmienia. Podczas naj
wic,kszej fazy zaćmienia będzie zakryta wi<;cej niż połowa średnicy Słoń
ca (wielkość najwi<;kszcj fazy zaćmienia), ze strony lewej i od góry. 
Tarcza Księżyca będzie się przesuwać powoli dalej po tarczy Słońca 
w kierunku na lewo w dół, odkrywając stopniowo coraz bardziej Słońce. 
Wreszcie nastąpi koniec zaćmienia, gdy ostatni rąbek tarczy Księżyca 
zejdzie z lewej krawędzi tarczy Slońca. 

2d1h. Niewidoczne złączenie Księżyca z Saturnem w odchyleniu 11 

na południe. 
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2<1-12d. Nad ranem podczas bardzo dobrej pogody, można poszuki
wać na południowo-wschodzie, nisko nad horyzontem, stożka światła 
zodiakalnego. 

3d8h. Niewidoczne zupełnie w blasku Słońca złączenie na niebie Księ
życa z Merkurym w odchyleniu 4° na północ. 

4<1-Sd. Wieczorami na zachodnim niebie, nisko, widać sierp Księżyca 
wraz ze światłem popielatym. 

6d-7d. W drug·ej połowie nocy przez lunetę obserwować można jak 
znika najpierw zaćmiony księżyc l Jowisza, później ukazują się na tarczy 
planety kolejno cienie ksi<;życów 2 i 3 i sam księżyc 2. 

Ud2lh. Widzialne zbliżenie na niebie Księżyca do Marsa na odległość 
10 tarcz Księżyca, od strony _rółnocnej. 

12d3h. Tntdne do zaobserwowania złączenia Merkurego z gwiazdą 
l w. gw. 'A (lambda) Strzelca, przy czym gwiazda jest o 10' na północ. 

12dl5h. Merkury osiąga największą szerokość ekliptyczną heliocen-
1.rycz.ną południową 7o. 

14<1-15d. Przez lepsze lunety astronomiczne można prześledzić cały 
przebieg zjawiska przejścia cienia i księżyca l po tarczy Jowisza. 

20dl6h. Ksi<;życ w złączeniu z Uranem, o 6° na południe od niego. 
21dl3h. Mars przekracza węzeł wstępujący swej orbity i znajduje 

się na niebie dokładnie na ekliptyce. 
2ld18h. Saturn w złączeniu z najjaśniejszą gwiaz.<ią Niedźwiadka 

Antaresem, ale w dosyć dużej odległości od niego 6° na północ. 
21d20h. Na odległość 2/3 tarczy Księżyca Wenus zbliża się od strony 

północnej do gwiazdy ~ Niedźwiadka {3 w. gw ). Następnego dnia przed 
~witem można zaobserwować oba ciała niebieskie blisko siebie na niebie. 

21d22hOm. Słońce wkracza do znaku zodiakalnego Koziorożca, rozpo
czynając w ten sposób zimę na półkuli północnej Ziemi, wiosnę rz.aś na 
półkuli południowej. 

21<L-22d. Można zaobserwować całe zjawisko przejścia cienia i księ
życa I po tarczy Jowisza. 

22d18h. Jowisz w kwadraturze ze Słońcem, czyli kierunki widzenia 
z Ziemi, do Jowisza i do Słońca tworzą ze sobą kąt prosty. 

23<1-31d. Wieczorem podczas bardzo dobrej pogody można poszukiwać 
nisko nad horyzontem na południowym zachodzie stożka św1at1a zodla
kalnego. 

24d-·25tł. Nawet przez dobrą lornetkę można zaobserwować w dru
giej połowie nocy zniknięcie i ukazanie się w zaćmieniu księżyca 3 Jo
wisza. Księżyc zniknie w miejscu dalszym od tarczy, ukaże się zaś -
w bliższym, zawsze po prawej stronie tarczy (w lunecie odwracającej -
po lewej). 

24113h. Księżyc mija na niebie Jowisza w odległości 5o na południc 
od niego. 

25dlh. Merkury jest w największym odchyleniu czyli elegancji od 
Słońca, 20° w kierunku wschodnim. Można go próbować odszukać na 
niebie wieczorem. 

26dllh.-26d22h. Wenus jest kolejno w 2złączeniach: najpierw w odle
głości 6° na północ od Antaresa {podobnie jak 21d Saturn), później zaś 
w oddaleniu tylko 1/2° od Saturna na południe. 

26<1-3Qd. W tych dniach mamy ładny wygląd nieba na południu 
i południo-wschodzie nad ranem: w kierunku południowym świeci jasny 
Jowisz, na lewo zaś od niego widać blisko siebie Wenus i Saturna, po-



.35~ URANIA 

niżej nich niedaleko czerwonawego Antaresa. Wśród tych ciał przesuwa 
się sierp Księżyca wypełniony światłem popielatym. 

26d19h. Ks:ężyc w złączeniu z niewidocznym gołym okiem Neptunem. 
przy czym Neptun jest w cd1egłości na niebie 4° na północ. 

?.9dl4h-29d20h. U nas Ks:ężyc przesuwa się po niebie obok Saturna 
i Wenus. Natomiast w Fałudniowej Ameryce następuje zakrycie Saturna, 
zaś w środkowej czE;ści Oceanu Spokojnego zakrycie Wenus, po stronie 
południowej. 

30d-3ld. Przez lepsze lunety można prześledzić cały przebieg zja
wiska przejścia cienia i księżyca I po tarczy Jowisza. 

3ldl6h. Merkury na ekliptyce, gdyż przechodzi przez węzeł wstępu
jący orbity. 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza. 
Grudzień 1956 

~l czas l l l czas l l l C%88 l l CZ88 środk.· zjawisko ; śroc1k·. zjawtsko ; środk.· zjawisko ~ środk.- zjawisko 
eu rop. Q europ. Q europ. Q europ. 

h m h m h m h m 
l l 9 l ppk 9 5 15 3 J214 18 4 18 3 pk !5 3 11.0 :1 pc 

5 15 4:\~l J lO 5 15 31 J 24 5 15 42 J l 5 15 2 J 14 
2 5 13 43 J 21 11 o 15 3 pk 7 19 3 kk 6 24.2 :l kc 
3 5 15 4~1 J 2 3 18 3 kk 19 5 15 t2l J :\ 21i 5 15 :Zł J :11 
4 2 33.C. 4 kc 5 15 2 J :114 2f) 5 15 4 J 12:\ ~7 5 15 J 12:\1 

5 15 2 ~ J 3 l 12 5 l) 21 J 43 21 5 15 l l J 23 ~a 5 15 l J231 
5 5 15 21 J 4:l 7 27 4 ppc 6 o 4 pk ~9 l 18 3 kpk 
(o 5 10 l ppc 13 5 1.) 4 J 123 6 8.1 l pc l 26 4 ppc 

5 15 JUH 7 4 l ppc 7 19 4 kk 4 25 4 kpc 
6 21 l ppk 14 4 15.3 l pc 22 3 2:) l ppc 5 15 23 J 14 
7 2) l kpc 5 15 4J 23 4 39 l ppk 5 19 l ppc 

7 2 22.5 l pc 5 50 2 ppc 5 15 23 J4 6 32 l ppk 
3 17 2 ppc 15 132 l ppc 5 40 l kpc 7 34 l kpc 
5 13 J 234 2 ~5 l ppk 6 53 l kpk lO 2 29.2 l pc 
5 26 3ppc 3 47 l kpc 23 o 36.4 l pc 5 15 342 J 
5 39 2ppk 4 59 l kpk 3 9.2 2 pc 5 4i,9 2 pc 
5 48 l kk 5 15 i231 J 4 4 l kk 5 56 l kk 
5 59 2 kpc 16 o :!3.5 2 pc 5 15 3 J l~ 23 47 l ppc 

8 o 50 l ppk 211 l kk 24 o 9 l kpc 31 l o l ppk 
l 5 L l kpc 5 15 4.3 J l l 21 l kpk 2 2 l kpc 

l 9 

3 4 l kpk 54 7 2 kk 5 15 31 J 21 3 14 l kpk 
5 15 231 J 4 17 5 15 431 J 2 25 o 6 2 ppk 5 15 431 J 21 o 17 l kk 18 o 9 2 kpk o 20 2 kpc 
3 9 2 kk 2 27.4 3 kc 2 42 l kpk 

Oznaczenia zjaw'sk: Foczątek Koniec 
Zaćmienie księżyca pc kc 
Zakrycie księży<.a przez Jowisza pk kk 
Przejście ks :ężyca na tle tarczy Jowisza ppk kpk 
Przejście cien 'a księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gan1-
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jow1sza; 
J - Jowisz. 

Każdego dnia o 5h15m podano położenie wzajemne księżyców i Jowi
-sza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 



Grudzień 1956 

Ih czasu Szczecin 
"' Śfodk.-eufop . .... 
"' Q r. czasu l a l ~ Wftch. l zach. 

m h m o h m h m 
!6 XI. +13 16 7 -2o.c. 7 46 15 52 

6111. + 9 16 50 -22.5 8 2 15 41 
l lilii. +4 17 3 ~ -23.: 8 12 15 4~ 
26111. o 18 l u -23.~ 8 16 15 4~ 

l 

Jh czasu 
rl Warszawa 

"' śwdk.-euwp. 
-~ .... 
"' "' Q a l ~ wsch., zach. Q 

h m o hm hm 
l 111. 15 :22 -19.1 6 20 14 51 11 111. 
2 16 16 -20.7 7 21 L5 3() 12 

l ! 17 10 -21.2 8 L4 16 3~ L3 
18 3 -20.7 8 59 17 2'· 14 

5 18 54 - 19.2 9 35 18 31 15 
6 19 41 -16.9 LO 4 19 36 16 
1 lO 32 -13.9 lO 29 20 4' 11 
8 2 L 18 -10.3 lO 50 21 4f l8 
9 22 3 - 6.4 l l 10 12 51 L9 

LO 22 48 - 2.2 11 29 23 51 20 

SŁOŃCE 

Poznań Wrocław 

wsch. / zach. wsch.J zach . 

h m/ h m h mi h m 
7 32 15 46 7 26 15 52 
7 46 15 40 7 40 15 46 
7 56 15.19 7 50 15 46 
8 2 15 43 7 55 15 5(; 

KSIĘZYC 

Jh czasu 
Warszawa 

~wdk.-euwp. 

a l ~ wsch.J zach. 

b m o hm h m 

23 33 + 2.2 11 •1!! -
o 19 + 6.6 12 9 l 6 
l 7 + 10.1 12 32 2 11 

. l 58 + 14.6 13 l 3 2~ 
2 53 +I?J 13 3B 4 4~ 
3 51 +20.1 l4 2t 55 
4 52 +2L.I 15 23 6 54 
5 55 +20.!1 16 3~ 1 51 
6 SB + 19.1 17 52 8 42 
7 59 + 16.0 l9 15 9 19 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

u:sch. l zach. wsch. l zach wsch. l zach . wsch. l zach. wsch.! zach. 

h Ol h m h m h mi h m h mi h m h m h m h m 
7 34 15 31 7 9 15 4S 7 15 15 31 7 l 15 37 7 10 15 l H 
7 50 15 ~2 7 23 l s 3(j 7 29 15 25 7 15 15 31 7 25 15 11 
8 l 15 21 7 33 15 :9 7 39 15 24 7 25 15 31 7 35 15 10 
8 7 15 2~ 7 311 15 43 745 15 28 7 30 15 35 7 41 15 H 

l 

- Fazy Księżyca: 
It. czasu 

"' 
Warszawa d h m 

Ostatnia kw. XI. 25 2 12 

Nów XII. 2 9 12 

Pierw. kw. XII. l O 12 51 
Pełnia XII. 17 20 6 
Ostatnia kw. XII. 24 ll l O 
Nów 1957 I. l 2 13 

.... śwdk.-euwp. 

"' Q a l ~ 

h m o 
21 XII. 8 5!! + 11.9 
22 9 51 + 7.2 
23 lO 48 + 2.1 
24 l1 41 - 2.9 
25 12 ~2 - 7.: 
26 1:121 -12.C' 
27 14lli -15.7 
28 l c; 9 - lB.5 
29 16 2 -20.3 
30 l6 55 -21.1 
31 17 4R -:10.9 -

wsch .1 zach. 

hm h m 
20 38 9 4b 
ll 59 lO 14 
23 Jj lO 3B/ 

111 
o 3~ L l 24 
l 49 11 4B 
3 2 12 18 
410 12 54 
5 13 13 35 
6 9 14 2S 
6 55 15 21' 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Największa XII. 7 17 

Najmniejsza XII. 19 14 

c: 
!:0 
)> 

z 
..... 
;t> 

w 
Ul 
Ul 
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as Merkury Wenus -cu 
Q 

tli l ~ a: l ~ 

b m o b m o 
II. 26 16 37 -23.5 13 56 - 9.9 

:11. 6 17 44 -25.5 14 44 -14.0 
16 18 51 -25.2 15 33 -17.6 
26 19 45 -22.6 16 25 -20.4 

l 
wsch. zach. wsch. zach. 

---
h m h m h m h m 

II. 26 8 7 15 42 4 2 14 24 
III. 6 8 50 15 56 4 33 14 9 

16 9 14 Hi26 5 4 13 58 
26 9 7 16 58 5 34 13 53 

~g.~~ l :;; en z e; ~~o;; 
"O. ""&o;.;o n- ~('>o ::S· o. ........ :;; N o. O ...,_ 
;..._<: -en !:lo :;;~ .. .: 

• (D N() . ~ ~ N łl'~ 
"'n<> en.:.: 

""03 n"- _;o; ... .,~ 
§.~a :;; o'g . ~.:; 

o..Co. • (J'QN·N 

~~~ :;;!:l n> _.,." &;·Q) o. C» o Ol 

:s~~ 
..,.., 

~o~ 
...,.,., ... tllNQ> ... -· en .ro C"r> 

"" .. c "' .. '0 3 en ;:t ., ~ ~"'o e o 100 "'"'o. o:'? ~~~ en:;;tll .;er s '-'III' 

PLANETY I PLAI\'ETKI 

Mars Jowisz Saturn Uran Neptun 

a. l ~ a: l ~ a: l a a: l ~ a. l ~ 

h m o b m o b m o b m O l b m o 
23 43 - 2.8 ll 5ł + 1.9 16 14 -19.5 8 38 + 19.1 13 59 -10.4 
o o - 0.5 1159 t 1.4 16 19 -19.7 8 37 + 19.2 14 o -10.5 
o 18 + 1.8 12 3 l. O 16 24 -19.9 8 36 +19.3 14 1-10.5 
o 38 + 4.2 12 6+ 0.7 16 29 -20.1 8 35 +19.3 14 2-10.6 

l l 
wsch. ?ach. wsch.,~ wsch . z ach wsch. .tac h. wsch. zac h 

t-
h m b m hm bm b m h m h m b m h m b m 

13 9 049 o 57 13 22 7 14 15 43 20 o 11 43 4 6 14 23 
12 34 o 38 o 25 12 45 6 41 15 8 19 2(} li 4 3 28 13 44 
12 l o 29 r3 48 12 8 618 14 32 18 39 10 24 2 50 . 13 5 
1129 o 21 23 14 11 29 5 34 13 57 l7 58 9 43 2 12, 12 27 

:X:'O l!:: ~15~ :;; cn'O !:l 'tl e>Qal> 'tJ ~:;;-g;g 
'<!?:o . O ;:l tl) ~ .,.o ... 
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P1uton Ceres 

a. l ~ a: l ~ 

b m o b m o 
lO 26 +21.6 o 43 - 7.9 
10 26 +21.7 o 43 - 7.0 
10 26 +21.8 o 45 -5.9 
l() 26 +21.8 o 4Q -4.7 

wsch. zach . wsch . z at.: h. 

h m b m b m h m 
21 32 1348 14 34 l 22 
lO 52 13 10 13 51 o 46 
20 12 l232r38 o 15 
19 32 11 52 12 25 23 43 
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JJy!llap11'1%1. - Cl!ICT'CMhi 3Be3A c noJJ
Hoi1 llOJJO:IKI!ITeJlhHOW 3Hepl'l1ei1. -
3se3,IIa C llJJOTHOCThiO 840 pa3 MeHh
ruei1 OT nJJOTHOCTM B03,IIyxa. - ToJJ
ll.I'I1Ha KOJJeQ CaTypHa.- RoBaSI 3Be3-
.z~a Tl!lna AJJrOJJSI. 

CITP ABO'I{HYfK HABJIIO)J;ATEJIH 
HABJIIO,D;EHMH 
OB30P M3)J;AHM:ti 
BOITPOChl M OTBEThi 
YMCTBEHHhiE PA3BJIE'I{EHMH 
ACTPOHOMYfl{ECKM:ti 

KAJIEH)J;APh 



KOMUNIKATY KOŁ P. T. M. A. 
na miesiąc Ustopad 1956 r. 

Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej. 

Białystok - ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. 

Blecz - Przedmieścle 618. 

Bydgoszcz - Plac Wolności 9, l Liceum Ogólnokształcące. 

Cena 2 zl 

częstor-howa - ul. Modzelewsklego bl. la m. 28. Sekretariat Kota czynny w każdą 
środę od godziny 17 do 19. Pokazy nieba w każdą bezchmurną środę po 
godz. 19-tej, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie. 

Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki l piątki w godz. 18-20. 
Zebrania odbywają sl(; w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba 
w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - II Zakład Fizyki Polltechnlki Gdańsklej we Wrzeszczu. Sekretariat 
czynny w poniedziałki l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne. 

Oliwlee - ul. Puszkina 8 2 l. p, teł. 3619. Sekretariat czynny w poniedziałki 
1 czwartki w godz. 18-19. Blblloteka czynna przy Sekretariacie. Pokazy nieba 
odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym 
porozumieniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stallngradu 23, tel. 52-481 . 

.Jędrzejów - Rynek 8. Pokazy nieba i zbiorów gnomonistycznych dla wycieczek. 

Katowice - Planetarlum w woj. parku Kultury l Wypoczynku, Chorzów I, skr. 
poczt. 10, tel. 301-49. W pierwszą sobotę miesiąca zebranie Sekcji Instrumen
talnej w czytelni Planetarlum od godz. 18. 

Kraków - ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki l czwartki 
w godz. 18-20. Odczyty odbywają się 10-go i 25-go o godz. 18-tej. Biblioteka 
czynna w poniedziałki godz. 18-19. 

Krosno - ul. Nowotki 1 I p. 

Łódź - ul. Traugutta 18, V p. pok. 512. Sekretariat i biblioteka czynne w każdy 
poniedziałek w godz. 17-19. Pokazy nieb1 odbywają się w Każoy bezchmurnv 
wieczór na placu przed lokalem Koła. Odczyty wygłaszane są w poniedziałki 
o godz. 18-tej. 5. XI. "Niebo w listopadzie", 19. XI . .,Pierwszy krok w pod
różach międzyplanetarnych". 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, tel. 80-52, Sekretariat czynny codziennie 
w godz. 18-19. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie. 

Oświęcim - Ul. Jagiełły 2. 

Płock - J. Burzyński, pl. Narutowjcza l. Delegatura "Ruch". 

Poznań - ul. Chełmońskiego 1. Sekretariat i b;blioteka czynne we wtorki 
1 czwartki w godz. 17 -19. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny 
wieczór wtorkowy l czwartkowy w parku lm. Kasprzaka (przy Palmlarnl). 

Racibórz- Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących. 

Szczecin - Zakład Fizyki Polltechnikl Szczecińskiej. 

Toruń - ul. M. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne w ponledz!alkl 
l czwartki w godz. 18-26 o-raz w sobotę w godz. 17-19. Dnia 10. XII. o godz. 18 
odczyt mgra St. Gąski .,Ruchy własne gwiazd". 

Wałcz - Zakład Wylęgu Drobiu. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje Koła czynne są we wtorki, 
czwartki i soboty w godz. 18-21. Biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy 
nieba odbywają się w bezchmurne wieczory w godz. 19-22. 

Wrqclaw - ul. Pionierska 11. Zebrania członków Kola odbędą się w dniach 
5 1 19 gq1dnla, w sali 318 przy ul. Uniwersytetów Szwedzkich 26, o godz. 19 
wraz z referatami naukowymi. Dalsze szczegóły będą podane w praste. 


