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URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A MIŁOSNIKOW ASTRONOMil 
KRAK 0 W t9SI 

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

Zamieszczamy poniżej artykuł, nade
słany Redakcji "Uranii" przez prof. E. L. 
Krinowa, Naukowego Sekretarza Komitetu 
Meteorytowego Akademii Nauk ZSRTI 
w Moskwie i wybitnego specjalisty w za
kresie zagadnień z dziedziny meteorytyki. 
Nie wątpimy, że artykuł ten wzbudzi żywe 
zainteresowanie naszych czytelników. 

EUGENIUSZ L. KRINOW- Moskwa 

METEORYTYKA I JEJ P ODSTA WOWE ZAGADNIENIA 

Meteoryty, czyli żelazne lub - znacznie częściej - ka
mienne masy, spadające na Ziemię z przestrzeni międzypla
netarnej, stanowią jedyny materiał pozaziemskiego pochodze
nia, dostępny dla badań laboratoryjnych. W badaniach tych 
są sto-sowane różnorodne, ściśle nowoczesne metody. Dla prze
prowadzania pewnych badań specjalnych są też wypracowane 
i wykorzystywane pewne metody specyficzne. 

Dla pomyślnego zbadania meteorytów pod wielu wzglę
dami są wa:żJne nie tylko stosowane metody, ale i dobór do 
badań odpowied.niiego materiału. Dobór ten powinien być do
konany z uwzględnieniem specjalnych cech meteorytu, a to 
dlatego, by uniknąć otrzymania wyników przypadkowych. Pod
czas badania składu materiału meteorytowego, budowy meteo
rytu lub jego własności fizycznych należy bezwzględnie -
zwłaszcza przy interpretowaniu otrzymanych wyników - brać 
pod uwagę współczesne pojęcia o budoWiie systemu planetar
nego i jego ewolucj' oraz o warunkach istniejących w prze
strzeni międzyplanetarnej. 

Dziedzina badań naukowych nad meteorytami obejmuje 
znaczny zespół zagadnień wewnętrznie ze sobą powiązanych. 
Zagadnienia te określają cały kompleks zadań w zakresie ba-

. 
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dania meteorytów, mających na celu rozwiązanie problemu 
zasadniczego, tj. wyjaśnienie warunków powstawania meteo
rytów, oraz ustalenie ich roli w ewolucji systemu planetarnego 
i w tych procesach, które w przestrzeni' międzyplanetamej 
dokonują się w czasie obecnym. Wymienione tu okoliczności 
sprawiły, że pod koniec ubiegłego stulecia badania meteocytów 
wyodrębniły się ostatecznie w osobną samodzielną gałąź wie
dzy, która na wniosek rosyjskiego uczonego J. J. Simaszki 
otrzymała nazwę meteorytyki. 

Ale narodziny meteorytyki odnieść należy do ostatnich lat 
XVIII wieku, kiedy to profesor uniwersytetu berlińskiego 
i członek-korespondent Petersburskiej Akademii Nauk, znany 
fizyk E. F. Chladni udowodnił, że t2'Jw. żelazo Pallasa, znale
zione w r. 1749 na Syberii przez kowala Miedwiedi.ewa jest 
J}ochodzenia meteo,rytowego. Wyniki swych badań Chladni 
ogłosił w pracy pt. ,.0 pochodzeniu znaleziska Fallasa i innych 
podobnych mas żelaznych", która borła wydana w Rydze 
w 1794 r. 

Sądzić można, że nie będZiie przesadą, gdy powiemy, iż do
głębne i pełne zbadanie składu materiału meteorytowego, jego 
budowy i własności fizycznych może umożliwić prędsze, zu
pełniejsze i peJWniejsze rozwiązanie zagadnienia składu i wła
sności obł10ku przedplanetarnego i jego ewolucji aż do utwo
rzenia planet włącznie. Uważam za wskazane przytoczyć tu 
słowa wybitnego radzieckiego uczonego, akademika W. I. Wier
nadzkiego. który w swym sprawozdaniu wygłoszonym w 1938 r. 
na posiedzeniu oddziału nauk przyrodniczo-mailematycznych 
Akademii Nauk ZSRR powiedział, co następuje: "Mnie się 
wydaje, że teraz dopiero znaczenie meteorytyki dociera nale
życie do świadomości naukowej. Półtora wieku pracy w tej 
dziedzinie, w ostatnich dziesiątkach lat coraz bardziej inten
sywnej, pozwala obecnie sformułować pewne uogólnienia, na 
które należy, moim zdaniem, zwrócić uwagę nie tylko Aka
demii, ale i wszystkich myślących ludzi naszego kraju w celu 
wzmożenia i rozwinięcia pracy naszej Akademii w tej do
niosłej dziedzinie wiedzy". 

Tak więc meteorytyka stanowi dziś całkowicie uformowaną, 
ogólnie uznaną, samodzielną naukę. Wszakże do chwili obecnej 
nie jest jeszcze ustalone w sposób ostateczny i ogólnie przyjęty, 
jaki jest pełny zakres jej badań. Dlatego też w tej sprawie 
autor wypowiada poniżej swój pogląd osobisty. 

Meteorytyka powinna się zajmować naukowym badaniem 
materiału meteorytowego we wszelkich jego stanach i przeja
wach. Podstawowym zadaniem meteorytyki powinno być 



URANIA 163 

wszechstronne zbadanie meteorytów: składu ich materiału, ich 
budowy, oraz ich własności morfologiemych i fd.zycznych, 
a także wyjaśnienie wszelkich ich cech specyficznych: tych, 
które je odróżniają od tworów ziemskich, i tych wspólnych, 
charakterystycznych zarówno dla meteorytów, jak i dla ziem
sklich utworów kopalnych. 

Poza tym do zadań meteorytyki powinno się zaliczać wszech- · 
stronne zbadanie warunków ruchu meteorów w atmosferze 
ziemskiej i w przestrzeni międzyplanetamej. W konsekwencji 
powinny stać się obliczalne przeloty meteorów w atmosfe
rze oraz elementy ich dróg. Ważne też miejsce powinno zajmo
wać badanie wzajemnych oddziaływań meteorów i atmosfery 
w czasie przelotu przez nią tych pierwszych z kosmiczną pręd
kością. Głównym celem tych badań ma być poznanie mecha
nizmu rozpadu meteorów i określenie ich mas i form począt
kowych (w momencie wtargnięcia do atmosfery). 

Na koniec osobnym rozdziałem meteorytyki winno być ba
danie spadku tzw. meteorytów kraterotwórczych. 

Jakież postępy meteorytyka dotychczas poczyniła i jakie 
stoją dziś przed nią problemy zasadnicze? 

Jeszeze stosunkowo niedawno uważano, że meteory - jeśli 
nie wszystkie, to w każdym razie znaczna ich część - poru
szają się po drogach h i p e r b o l i c z n y c h. Uważano więc, 
że znaczna ilość meteorów przenika do systemu słonecznego 
z przestrzeni międzygwiezdnej. Gdy wszakże do obserwacji 
meteorów zastosowano udoskonalone metody fotografowania, 
a w ostatnich latach - radiolokacji, udało się ustalić. że przy
tłaczająca ich większość porusza się z prędkościami e l i p ty c z
n y m i, należy więc do systemu słonecznego. Do tych samych 
wniosków doprowadziły też badania przelotów w atmosferze 
i elementów dróg szer~gu meteorytów, których spadki były 
ostatnio obserwowane na terenie Związku Radzieckiego. Wy
niki szczególnie przekonywujące i budzące zaufanie otrzymał 
akademik W. G. Fiesienkow podczas badania warunków, w któ
rych spadł słynny Sichote-Aliński żelazny deszcz meteorytowy. 
Droga tego ostatniego okazała się eliptyczna i przytern typowo 
asteroidalna (p. rys. na wkładce). 

Badania dróg meteorytów i liczne wskazówki - m. in. 
podobna zdolność odbijania światła i niesferyczny kształt -
doprowadziły do ustalenia. że między meteorami i asteroidami 
zachodz1 ścisły związek genetyczny. Te dwie grupy tworzą 
właściwie jeden kompleks ciał niebieskich w obrębie systemu 
słoneczn go. Asteroidy sq to właśnie olbrzymie meteoryty. 
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spostrzegane w teleskopach w postaci punktów świecących. 
Z dtugiej strony meteoryty - to resztki niewielkkh asteroi
dów, które wskutek swych małych roomiarów nie mogą być
przynajmniej na razie - w największych nawet teleskopach 
zauważane z Ziemi jako punkty świecące. O nich dowiadu
jemy się dopiero wtedy, gdy spotykają się z Ziemią i prze
stają istnieć jako ciała niebieskie, spadając na powierzchnię 
Ziemi w postaci meteorytów. 

Należy wszakże zauważyć, że określanie ich przelotów 
w atmosferze, a zwłaszcza obliczanie elementów ich orbit, jest 
jednym z najtrudniejszych zadań meteorytyki. Szczególnie 
trudnym zadaniem jest określenię początkowej (w chwili 
wtargnri.ęcia do atmosfery) prędkości meteoru. Tłumaczy się 
to okolicznością, że spadki meteorytów zdarzają się zawsze nie
spodzianie i w miejscach nieprzewidzianych, skutkiem czego 
obserwacje są dokonywane przez przypadkowych świadków 
zdarzenia, a nJie przez specjalistów i bez użycia jakichkolwiek 
przyrządów. Nic więc dziwnego, że opracowanie takich prymi
tywnych obserwacji dostarcza w najlepszym razie wyników 
przybl.iżonych. 

Z powyższego wynika, że jednym z podstawowych proble
mów meteorytyki jest opracowanie i praktyczne stosowanie in
strumentalnych metod obserwacji spadku meteorytów. W cza
sie ruchu w atmosferze ziemskiej z prędkością kosmiczną me
teory ulegają zniszczeniu w sposób zasadniczo dwojaki: l) przez 
rozpadanie się na części i 2) przez rozpylanie się (wskutek 
rozbryzgiwania się ro·ztapionego materiału i częściowo wskutek 
parowania). 

Morfologiczne badania licznych deszczów meteorytowych 
doprowadziły do wniosku, że deszcze te tworzą się w wyniku 
rozpadania się w atmosferze na wiele części ciał pierwotnie 
v,riększych. Nie dość na tym : meteory podczas ruchu w atmo
sferze z reguły dz.ielą się na części i spadają jako deszcze me
teorytowe. Siady rozpadu mogą być ntekiedy spostrzegane bez
pośrednio na poszczególnych egzemplarzach spadłych z de
szczem meteorytowym, pokrytych korą stopu tzw. powierzchni 
drugiego rodzaju. Mianowicie na tych powierzchniach daje się 
zauważyć pewna szorstkość, charakterystyczna dla świeżego 
złamania. Tym właśnie różnią się one zdecydowanie od po
wierzchni zwykłych (pierwszego rodzaju), wykazujących już 
znaczną obróbkę atmosferyczną i typowe regmaglipty (p. ryc. 
na wkładce). Nierzadko też spotyka się egzemplarze, znalezione 
w miejscach od siebie odległych, których powierzchnie rozpadu, 
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choć już pokryte korą stopu, wyraźnie do siebie pasują (p. ryc. 
na wkładce). Drugim ważnym wynikiem badań mJOrfologicznych 
jest stwierdzenie zaJemości między rozmiarami regmagliptów 
a poprzecznym przekrojem meteorytów. Okazało się miano
wicie, że średnica :regmaglirptu stanowi - przeciętnie bio
rąc - dziesiątą część poprzecznego przekroju meteorytu. Stąd 
na podstawie rozmlliarów regmag1iptów spotykanych na odła
mach meteorytu możemy sądzić o wielkości całego meteorytu. 
Szczególnie ważną jest okoliczność, że znajdując nieki!edy na 
meteorytach powierzchnie ze specjalnie wJ.elkri.mi regmaglipta
mi, możemy być przekonani, iż egzemplarze te stanowią pe
ryferyczne części meteoru pierwotnego (przed jego ro~padem) 
i że te ich poWiierzchnie znacrone wielkimi regmagliptami są 
częściami zewnętrznej powierzchni meteoru pierwotnego. Stąd 
wynika, że egzemplarze z wielkimi regmagliptami można orien
tacyjnie umiejscawiać w meteorze p,ierwotnym. Posiada to duże 
znaczenie przy badaniu wpływu, wyWjeranego przez pr01ll1ie
niowanie kosmiczne na wytwarzanie w meteorach izotopów 
poszczególnych pierwiastków, zwłaszcza izotopów helu w me
teorytach żelaznych. 

Przy sposobności zaznaczymy, że na terenie Folski spadł 
dnia 30 stycznia 1868 r. w pobliżu Pułtuska słynny, ogólnie 
znany deszcz meteorytowy. Zebrano wówczas kilka tysięcy 
egzemplarzy, których główna masa znajduje się w Polsce. 
Drugi deszcz meteorytowy, nie mniej godny uwagi, spadł 
w Polsce zgoła niedawno, bo 12 marca 1935 r. Był to spadek 
meteorytu łowickiego, który - jak się okazało - należał do 
rzadkiego typu deszczu meteorytów żelazokamiennych, zwanych 
mezosyderytami. Tym razem zebrano 58 odłamków o łącznej 
wadze około 59 kg. Byłoby rzeczą bardzo interesującą poddać 
te meteoryty badaniom morfologicznym. 

Morfologiczne badania licznych meteorytów doprowadziły 
do stwierdzenia jeszcze jednego ważnego faktu. Okazało się, 
mianowlicie, że meteory, po•ruszając się w atmosferze ziemskiej 
z kosmiczną prędkością, tracą stosunkowo nieznaczną część swej 
masy pierwotnej. Dlatego też zachowują ślady swych pier
wotnych kształtów, które ni•e są bynajmniej kształtami nie
prawidłowymi, bo wykazują wielograniastość. 

Tak np. wśród meteorytów kamiennych często spotykanego 
typu chondrytów przeważają kształty piramidalne. Przy tym 
okazuje się, że meteor o takim kształcie, jeśli podczas wtargnię
cia do atmosfery był zwrócony swym wierzchołkiem ku przo
dowi, nie rozpada się i podlega tylko nieznacznej obróbce atmo-
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sferycznej, zmienlaJąc swój kształt pkamidalny na konusoi
dalny. Spada więc jalro pojedynczy egzemplarz o tzw. kształcie 
orientowanym. Wśród meteorytów żelaJZ.Ilych są rozpowszech
nione tzw. oktaedryty. Są to meteoryty, których budowa 
wewnętrzna wykazuje orientację oktaedryczną, tj. orientację 
według krawędzi ośmiościanu. Okazało się, że kształt pierwotny 
tego rodzaju meteorytów był zbliżony do kształtu ośmiościanu, 
jak na to wskazuje jeden z meteorytów znalezionych na tere
nie ZSSR. Na koniec przestudiowanie morfologicznych wła
sności meteorytów doprowadzli. do szczegółowego poznania zja
wiska rozbryzgiwania się. Chodzi o to, że na wielu egzempla
rzach spotyka się rozsiane na ich powierzchniach stwardniałe 
k r o p l e roztopionego materiału meteorytowego. Zostały one 
strącone z różnych występów i krawędzi meteorytu przez na
potkane silne prądy powietrzne. Miejscami występują one w po
staci skupień, a miejscami widuje się je jako poszczególne roz
rzucone kuleczki. Rozmiary tych ostatnich wyrażają się w dzie
siątych i setnych częściach milimetra. Zjawisko rozbryzgiwa
nia się roztopionego materiału meteorytowego występuje szcze
gólnie wyraźnie na niektórych egzemplarzach Sichote-Aliń
skiego deszczu meteorytowego. Zbadanie tego zjawiska dopro
wadziło do wniosku, że materiał, topiący się stale na powierzch
niach meteoru w czasie jego ruchu w atmosferze, jest z me
teoru i jego części zdmuchiwany i rozbryzguje się na naj
drobniejsze kropelki. Rozproszone w atmosferze kropelki te 
niezwłocznie twardnieją i zmieniają się w kuleczki. Z tych to 
kuleczek składa się niewątpliwie ów ślad pyłowy, widoczny 
przy spadku meteorytów (p. ryc. na okładce). Cząsteczki pyłu 
powinny stopniowo osiadać na powierZJchni Ziemi i przenikać 
w glebę. To też można było oczekiwać, że cząsteczki-kuleczki 
będą kiedyś przy badaniu gleby odnalezione. I rzeczywiście 
przebadanie gleby pozwoliło wykryć w niej obecność kuleczek 
podobnych do tych, które były obserwowane na meteorytach 
(p. ryc. na wkładce). 

W związku z powyższym zauważymy, że w Stanach Zjedno
czonych Ameryki Północnej dla zbierania i studiowania pyłu 
meteorytowego posługiwano się w ostatnich latach umieszczo
nymi pod otwartym niebem płytkami szklannymi, powleczo
nymi warstwą lepu. Na takich "eksponowanych" płytkach 
wśród bardzo licznych innych przylepionych cząsteczek pyłu 
znajdowały się też prawidłowe kuleczki, podobne do wyżej opi
sanych. Obecnie wszakże stwierdzono, że różne pyły przemy
słowe zawierają dokładnie takie same kuleczki, jakie wystę-
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pują w pyle meteorytowym. Dlatego też przy wykonywa,niu 
ważnej czynności zbierania i badarua pyłu meteorytowego, 
rozproszonego w ziemskiej atmosferze, należy zachować jak 
najdalej idącą ostrożność. W związku z tym staje przed nami 
ważne zadanie ustalenia różnicy między pyłem meteorytowym 
a przemysłowym. Jest możliwe, że przy pomocy rentgenografii 
uda się ten problem rozstrzygnąć . 

W wypadkach wyjątkowych, gdy meteor posiada ogromną 
masę początkową, dochodzącą do dziesiątków i setek tysięcy 
ton, przebija on art:mosferę ziemską w całej jej grubości 
i z resztkami prędkości kosmicznej rzędu kilku kilometrów na 
sekundę, uderza o powierzchnię Ziemi. Teoretyczne prześledze
nie warunku spadku takich gigantycznych meteorytów dopro
wadziło do ważnych wniosków. Okazało się mianowicie, że przv 
prędkości uderzenia powyżej 3-4 km/sek. powinna z miejsca 
uderzenia, jak z ośrodka wybuchu, rozejść się silna fala ude
rzeniowa, niszcząca zarówno sam meteoryt, jak i najbliższe 
części gruntu. Przy tego rodzaju prędkości ciało stałe nabywa 
własności silnie sprężonego gazu, a to wskutek stosunkowo ma
łej siły międzycząsteczkowej w porównaniu z siłą fali uderze
niowej. Następstwem tego jest eksplozja zarówno meteorytu, 
jak i przylegających do niego części gruntu. Ta teoria spadku 
meteorytów kraterotwórczych znajduje w zasadzie potwierdze
nie w badaniach wielu znanych kraterów meteorytowych, za
chodzi wszakże potrzeba dalszego opracowywania jej szcze
gółów i pełnliejszego jej w tych badaniach uwzględnienia, mię
dzy innymi i w badaniu spadku ogólnie znanego meteorytu 
tunguskiego. 

O ile chodzi o skład materiału meteorytowego, o budowę 
meteorytów i ich własności fizyczne, ograniczymy się tu do 
wskazania tych tylko zagadnień, których rozwiązanie posiada 
w chw1li obecnej szczególnie ważne znaczenie. 

Na pierwszym miejscu postawimy tu doniosłe zadanie pod
dania analizie chemicznej wielkiej liczby meteorytów, pocho
dzących przeważnie ze spadków dawniejszych. Zadanie to wy
nika stąd, że - jak się okazało - dane o chemicznym składzie 
dawniej spadłych meteorytów, otrzymane swego czasu przy 
użyciu metod, dziś uważanych za przestarzałe, nie odpowiadają 
współczesnym wymaganiom. Dlatego też analiza meteorytów 
powinna być przeprowadzona według metodyki nowszej, do
kładniejszej i tylko jednej. Zadaniu temu może podołać tylko 
większy zespół badaczy, może więc być ono pomyślnie wypeł
nione tylko w warunkach współpracy międzynarodowej. 

Dużą wagę przywiązujemy do jak najpełniejszego i jak 
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najgłębszego zbadania budowy ziarnistej i spotykanych u me
teorytów objawów metamorfizmu. Może w tych własnościach 
meteorytów kryje się klucz do wyjaśnienia ich hiS!torii i ewo
lucji systemu planetarnego. 

Nie mniej ważne znaczenie posiada zbadanie warunków 
powstawania różnych swoistych wewnętrznych struktur me
teo,rytów, jak np. struktury chandrowatej, struktury Pallasa, 
figur Widmanstettena i innych. 

Ważne jest też zbadanie treści i rozpowszechnienia w me
teorytach różnych rzadkich domieszek, prześledzenia ich wy
stępowania w różnych fazach meteorytów w celu wyjaśnienia 
warunków ich równowagli chemilcznej. 

W ostatnich latach poczyniły znaczne postępy prace w za
kresie badania radioaktywności meteorytów i określania ich 
wieku. Dla określenia wieku meteorów żelaznych stosuje się 
przeważnie metodę urana-helo-wodorową, a dla okreś1enia 
wieku kamiennych - argonową. Poszukiwania te dowiodły, 
że maksymalny wiek meteorytów sięga 4 miliardów lat, lub 
niewiele więcej, że więc zbliża się do wi!eku systemu sło
necznego. W obecnym czasie zaistniała potrzeba udoskonalenia 
metod określania ich wieku i dalszego prowadzenia tych po
szukiwań z uwzględnieniem różnorodności typów meteorytów. 

Doniosłe znaczenie posiada wreszcie zbadanie wzajemnych 
oddziaływań materiału meteorytowego i promieni kosmicznych 
oraz wytwarzania się pod wpływem tych ostatnich różno

rodnych izotopów. Ważne jest w ogóle określenie izotopowego 
składu pierwiastków. W ostatnich latach badania tego rodzaju 
rozwijają się coraz pomyślniej. Już uzyskano pewne interesu
jące wyniki. Tak np. stwierdzono, że węglowodór, siarka, uran 
i inne posiadają w meteorytach ściśle ten sam skład izotopowy, 
co w utw~:l'rach pochodzenia ziemskiego. To przemawia za przy
należnością meteorytów do systemu słonecznego. 

W zakończeniu trz.eba powiedzieć, że chemiczno-mineralny 
skład meteorytów, ich budowa .d. własności fizyczne nieodparcie 
mówią o tym, iż meteoryty stanowią odłamki o wiele większych 
ciał niebieskich. Wniosek ten należy uważać za ostateczny. Nie
wyjaśnionym pozostaje tylko, czy meteoryty są odłamkami 
jednego, czy też wielu ciał niebieskich typu asteroidów. To 
ostatnie przypuszczenie zdaje się coraz bardziej znajdować po
twierdzenie w obserwoiWanych faktach. Nie mniej jednak dla 
ostatecznego wyjaśnienia problemu są niezbędne dalsze bada
nia w kierunku wskazanym przez powyższe wyliczenie zadań 
meteorytyki. 
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KONRAD RUDNICKI - Warszawa 

BADANIA ASTRONOMICZNE A RZECZYWISTOśC 

Część III - Astronomiczna dokładność 

W dwu poprzednich artykułach starałem się wykazać, że 
w astronomii istnieją zagadnienia opracowane pewnie, ale ist
nieją też i inne, wprawdzie znane pod tym, czy innym wzglę
dem, lecz posiadające jeszcze wiele stron ciemnych, tj. albo 
w ogóle nie wyjaśnionych, albo wyjaśnionych hipotetycznie, 
a poza tym są całe dziedziny, o których tymczasem z wyją
tkiem hipotez nic nie potrafimy powiedzieć. 

Oddzielnym zagadnieniem jest dokładność pomiarów i obli
czeń astronomicznych, co do których istnieje wśród ludzi rów
nież wiele nieporozumień, wymagających omówienia. Rachun
ki astronomiczne słyną z dokładności. Do najbardziej dokład
nych należą rachunki dotyczące ruchów ciał w układzie sło
cznym. Jest tak dlatego, że materiał obserwacyjny, dotyczący 
tych ruchów, był gromadzony w ciągu stuleci, a ponadto można 
się w nich posługiwać wnioskami z praw mechaniki teorety
cznej, również dokładnie zbadanymi doświadczalnie i obser
wacyjnie . W rezultacie można tu otrzymać wyniki z dokład
nością do siedmiu cyfr znaczących (to znaczy z dokładności1 
do dziesięciomilionowych części wartości rozpatrywanej). W wy
jątkowych przypadkach dokładność daje się jeszcze zwiększyć . 
Na przykład tablice położeń planet wydane w roku 1951 przez 
"American Ephemeris and Nautical Almanac" zawierają pro
stokątne współrzędne położeń Urana, w których dziesiąta cy
fra znacząca jest pewna (dokładność dziesięciomiliardowych 
części wartości mierzonej - tak, jakby mierzyć kilometrową 
odległość z dokładnością do mikronów)*). 

W innych zagadnieniach musimy się zadowolić Bokładno
ścią znacznie mniejszą . 

Kiedyś, pisząc o planetach, podałem dane liczbowe zaczer
pnięte, oczywiście z pewnych konkretnych pomiarów i obliczeń . 
Jeden ze skrupulatnych czytelników porównał je z analogi
cznymi danymi z pewnej zagranicznej książki i mając więcej 
zaufania do autora zagranicznego, napisał list, zarzucając mi 
wprowadzanie w błąd czytelników. Błędu jednak nie było . Za-

*) Należy zaznaczyć, że współrzędne planet w wymienionych tabli
cach są tylko wielkościami względnymi, odniesionymi do odległości 
Ziemia-Słońce. Przy przeliczeniu na kilometry otrzymalibyśmy dokład
ność około 4 cyfr. 
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kwestionowane dane były średnicami niewielkich lub odległych 
ciał niebieskich (księżyce Marsa, planetki) i wg różnych po
miarów wypadały nieco inaczej. 

Zagadnienie dokładności danych astronomicznych jest za
sadniczo różne od sprawy pewności lub hipotetyczności rozpa
trywanego problemu. Np. miejsce księżyców Marsa w ukła
dzie słonecznym, ogólny ich charakter, należą do spraw nie 
zawierających elementów hipotetycznych. Wyznaczenie średnic 
jest trudne ze względów pomiarowych. Rząd ich wielkości nie 
budzi wątpliwości. Są to ciała o średnicach kilku lub kilku
dziesięciu kilometrów. Odległość Marsa w najlepszych warun
kach (wielka opozycja) jest około miliona razy większa i wy
nosi mniej więcej 56 000 000 km. Bez założeń niepewnych roz
miary księżyców nie dadzą się powiązać z innymi znanymi 
wielkościami. Trzeba je więc oddzielnie wyznaczyć, zmierzyć. 
Wobec rozmiarów księżyców i ich odległości jest to zagadnie
nie takie, jak pomiar średnicy ziarnka maku z odległości paru 
kilometrów. Kątowe rozmiary księżyców Marsa wynoszą po
niżej 1/ 10 sekundy łuku. Biorąc pod uwagę zjawisko dyfrakcji, 
powstające w lunecie, irradiację, pochodzącą od samych księ
życów, a przede wszystkim bliskość jasnego Marsa, pomiar 
średnicy jest tu na granicy możliwości. Takie pomiary wyko
nane przez Lowella dają na średnicę Dejmosa 16 km, a Fobo
sa 58. Tak wyznaczone średnice, nie zawierające hipotetycz
nych założeń, możnaby uważać za prawidłowe, są one jednak 
liczbowo niepewne ze względu na małą dokładność pomiarów. 
Dlatego też niektórzy wolą się opierać na wielkościach, otrzy
manych przy pewnych założeniach hipotetycznych, ale za to 
umożliwiających dokładniejsze przeprowadzenie rachunków. 

Łatwiej mierzyć jasności ciał niebieskich niż ich średnice. 
Można więc zmierzyć jasność obu księżyców, a następnie, zna
jąc ich odległość od Słońca i od Ziemi, obliczyć jak wielka 
musi być powierzchnia odbijająca - a więc i średnica -
każdego z nich. Potrzeba jednak przy tym przyjąć jako ele
ment hipotetyczny, pewną wartość zdolności odbijania promie
ni świetlnych (albedo) przez powierzchnię księżyców. Tej zdol
ności nie potrafimy w żaden sposób zmierzyć, ani wyznaczyć 
z innych znanych wielkości, a oczywiście przy różnych założe
niach co do albedo średnice wypadną różne. Jednym z otrzy
manych w ten sposób wyników jest 8 km (Dejmos) i 16 km 
(Fobos). 

Można zaufać tym właśnie wielkościom opartym o bądź co 
bądź sensowną fizycznie hipotezę, można się oprzeć o bezpo-
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średnie pomiary wolne od hipotez. Który wynik jest bliższy 
prawdy, na razie nie wiadomo. W każdym razie z porównania 
obu par przytoczonych wartości wynika, że średnice księżyców 
Marsa są rzędu dziesiątków kilometrów, a nie setek, ani ty
sięcy. Biorąc pod uwagę trudności, występujące w zagadnieniu, 
możemy być zadowoleni i z takiej zgodności wyników otrzy
manych w różny sposób. 

Podobnie przy wyznaczaniu odległości gwiazd mamy metodę 
pozbawioną w za-sadzie cech hipotetyczności, polegającą na wy
znaczaniu trygonometrycznych paralaks i mamy także metody 
hipotetyczne wyznaczania tych odległości na podstawie jasności 
gwiazd, opierające się na mniej lub więcej umotywowanych 
założeniach, dotyczących przeźroczystości przestrzeni między
gwiazdowej oraz związku między jasnościami absolutnymi 
gwiazd i ich ocenami, dającymi się bezpośrednio zmierzyć. Dla 
gwiazd bliższych stosujemy metodę trygonometryczną. Dla 
dalszych (rzędu stu lat światła) możemy również stosować tę 
metodę. Często jednak uważa się, że błędy w hipotetycznych 
założeniach będą raczej mniejsze niż błędy wynikające z sa
mych pomiarów i w pewnych zagadnieniach korzysta się z war
tości hipotetycznych, z tzw. paralaks spektroskopowych. 

Rachunki przy metodzie paralaks spektroskopowych można 
wykonać dość .dokładnie. Jeśli w założeniach jest błąd, to od.le
głości wszystkich gwiazd wypadną w systematyczny sposób za 
duże lub za małe. Przy metodzie trygonometrycznej natomiast 
poszczególne odległości będą wyznaczone błędnie, odległość je
dnej gwiazdy będzie za duża, innej za mała - powiemy wów
czas, że odległości wykazują duży przypadkowy rozrzut - ale 
nie spotkamy się z systematycznym powiększeniem lub zmniej
szeniem odległości*). Mówimy, że paralaksy spektroskopowe 
są obarczone głównie błędami systematycznymi, natomiast 
trygometryczne - błędami przypadkowymi. 

Zależnie od zagadnienia używamy chętniej danych trygono
metrycznych lub spektroskopowych. Przy badaniach statysty
cznych błędy przypadkowe na ogół znoszą się nawzajem, nato
miast błędy systematyczne odbijają się w sposób systematyczny 
na wynikach. Dlatego w badaniach regularności budowy i ru
chów Galaktyki, opierających się na statystyce, chętniej uży
wamy paralaks trygonometrycznych. Dlatego też - między 
innymi - istnieje tyle rzeczy nie wyjaśnionych, dotyczących 
dalszych części Galaktyki, dla których metoda trygonometry-

*) Pomijam tu pewne subtelne efekty systematyczne, nie istotne dla 
naszych rozważań. 
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czna - ze względu na zbytnią odległość - jest już wogóle 
niestosowalna. 

* * * 
Jeżeli mamy przed oczami jakikolwiek wynik badań astro

nomicznych i chcemy wiedzieć, w jakim stopniu można mu za
ufać, powinniśmy się zapoznać z metodą użytą w pracy; zorien
tować się na jak dokładnych danych obserwacyjnych (pomia
rach) opiera się praca, na jakich opiera się elementach hipo
tetycznych (jakie istnieją argumenty na korzyść tych hipotez) 

wreszcie, czy zawiera jakieś założenia dowolne. 
Dlatego też pożądana jest jak największa liczba artykułów 

i książek traktujących o metodach badań astronomicznych. 
Takie właśnie prace przyczyniają się do propagowania nauko
wego światopoglądu. Natomiast podawanie samych wyników 
może być pożyteczne tylko wtedy, kiedy dociera do czytelnika 
już przygotowanego. W przeciwnym razie przyczynia się do 
powstawania uprzedzeń i "naukowych przesądów'·. 

JAN GADOMSKI- Warszawa 

ASTRONOMIA SZTUCZNYCH SATELITOW 

Dzlień 4. X. 1957 stanowi przejście z teorii astronautyki do 
praktyki. Uruchomiono pierwszy sztuc:zmy księżyc Ziemi. Drugi 
wy leciał po upływie miesiąca. Te dwa pierwsze sztuczne ciała 
niebieskie, dzieło techniki radzieckiej, omówiliśmy już*). Te
raz, gdy już w sumie 5 takich ciał krzyżuje firmament, spró
bujemy zebrać wyniki. 

Sztuczne księżyce wystartowały z wojskowych wyrzutni ra
kiet międzykontynentalnych. Otrzymały jednak napęd o tyle 
silniejszy, że nie spadły po paraboli z powrotem na Ziemię, 
lecz - przesterowane w kierunku równoległym do powierzchni 
globu - zostały wmanewrowane w eliptyczny tor okołoziem
ski. Satelity amerykańskie w liczbie trzech, po kilku nieuda
nych próbach startu, weszły do gry kolejno w terminach: 31. I, 
17. III i 26. III 1958 r. 

Sztuczne satelity Ziemi siłą faktu zostały objęte zakresem 
zainteresowań astronomów. Minęło ledwie pół roku, a już 
liczba placówek obserwacyjnych satelitów dorównuje ilości 
obserwatoriów astronomicznych. W naszych oczach tworzy się 
nowy dział nauki o niebie: astronomia sztucznych 
s a t e l i t ów. Wymaga ona obsługi specjalnych zespołów ob-

*) Vide .. Urania·' XVIII, 12, str. ~53-7. 
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serwacyjnych (zazwyczaj przeszkolonych grup miłośników 
nieba) o odpowiednim wyposażenillu instrumentalnym, sprawnej 
sieci łączności radiowej, instalacji osobnych obserwatoriów 
fachoiWych, uzbrojonych w kamery typu Baker-Nunn, rozsia
nych po całym globie, a wreszcie szybkościowych maszyn ra
chunkowych. Maszyny te obsługiwane przez centralne ośrodki 
astronomiczne w ciągu niewielu minut "przetrawiają" nadeszle 
z całej Ziemi meldunki, rewanżując się obserwatorom radiową 
efemerydą niezbędną dla dalszego prowadzenia dostrzeżeń. 

Z biegiem czasu sztu~nych satelitów będziemy mieli coraz 
więcej i to odleglejszych od :liemi, a więc trwalszych i zapewne 
"wiecznych". Wytworzy się zapewne taka sytuacja, jak w ob
serwacjach księżyców planet, a zwłaszcza planetoid, które 
"sperturbowane" przez sąsiednie ciała niebieskie gubią się, wy
chodzą z ewidencji astronomów tak, że niekiedy "odkrywa się" 
je ponownie. 

Przypatrzmy się tabeli. Symbol T - oznacza okres obiegu 
Satelity dokoła Ziemi, n - ilość okrążeń na dobę, e - mimo
śród elipsy, i - nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny 
równika ziemskiego, vf)> v" - 2rędkości orbitalne w punkcie 
przy- i odziemnym. Dane te odnoszą się do pierwszych dni po 

Nazw a l 
~Sputnik I l Spu- l Explo-~ Explo- Explo

tnk II rer I rer II rer III 
1957 a, 11957 a 2 1957 ~ 1958 a 1958 ~ 1958 j 

Data startu 4 X. 1957 4 X. 1957 3 XI. 1957 31 l. 1958 17 III. 1958 26 III. 195 
Data likwidacji 31 Xll1957 4 l. 1958 1

/ 2 IV. 1958 - - -
Długość "życia" 88d 92d 16Qd 4a 5-1Qa ' f,a 

T 96m 96m 104m 115m 133m 116m 
n 15,0 15,0 13,8 12,5 10,8 12,4 

Srednia wysokość 570 km 570 km 950 km 1450 km 2250 km 1500 km 
Punkt przyziemny - w~ s. 210 km 210 km 250 km 180 km 645 km 200 km 
Punkl odziemny - WJS. 925 km 925 km 1650 km 2720 km 3855 km 2750 km 

Vp 7,78km/s 7,82 km/s 7,76km/s 7,80km/s 7,54km/s 7,79km/s 
Va 7,39 " 7,39 " 7,05 " 6,62 " 6,25 " 6,61 " 
e 0,052 0,052 0,096 0,162 0,186 0,159 
i 65° 65° 65° 35° 33° 35° 

Masa samego satelity - - - 8,22 kg 1,460 kg -
Wraz z rakietą - 83,46 kg 508,3 kg 13,97 " - 14,061 k! 
Samej aparatury - - - 4,5 ,. - 5, l " 
Dług. wraz z rakietą - - 4,95m 0,90 m 1,40 m 2,00 m 
Srednica 0,58 m - - 0,15 " 0,163" 0,15 " 
Długość fali radiowej 7,5 i 15m -- 7,5 i 15m 2,78 i 2,78 m - 2,78 i 2,78 III 
Moc nadajnika 1 Watt - l~Watt - 20- 50 mW -
Charakter rakiety Jonosle- Jonosle- lonosle- Jonosle- Jonosle- Jonosle- l 

ryczna ryczna - ryczno- ryczno- ryczno- ryczno-
egzosleryczna -Kosmiczna -Kosmiczna -Y.otmi czna l 

• 
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starcie. Symbol "1957 d", oznacza ostatnią rakietę nośną "Sput
nika I" (1957 a2). Puste pola wskazują na brak odnośnych ·infor
macji. 

Co według tabeli można powiedz1eć o pierwszych 5-ciu sa
telitach Ziemi? Są to wszystko obiekty próbne, które- zacze
piając w punkcie przyziemnym o jonosferę- spadną z czasem, 
jak meteory, w szczątkowym stanie na Ziemię. Satelity radziec
kie odznaczają się pokaźną masą, satelity amerykańskie są fili
granowe (p. ryc. na wkładce). Radiostacje pokładowe są zasilane 
bateriami chemicznymi, które po paru tygodniach muszą się wy
czerpać i spowodować przerwanie meldunków obserwacyjnych. 
Wyjątek stanowi "Explorer II" ("Badacz II"), który ma jedną 
radiostację zasilaną energią promieniowania słonecznego. Je
żeli jej urządzenie nie zawiedzie, satelita ten będzie nadawał 
sygnały przez cały czas swego lotu, tj. przez kilka lat. Druga 
radiostacja "Explorera II" jest czynna tylko w czasie pobudze
nia jej do akcji przez fale radiowe z Ziemi, wskutek czego ener
gia jej może być wyzyskiwana oszczędnie, a więc starczy na 
dłużei. 

Co do z,akresu badań, to ,,Sputnik I" (p. ryc. na wkładce) 
mierzył tylko ternoeraturę wewnętrzną i zewnętrzną samego 
satelity, "Sputnik II" dokonywał pomiarów natężenia promie
niowania pozafiołkowego, promieniowania kosmicznego (p. ryc. 
na wkładce) oraz przez mniej więcej tydzień przekazywał na 
Ziemię meldunki o zachowaniu się . psa ,,Łajki". "ExpLorer I" 
mieTZył natężerne promieniowania kosmiczmego oraz rejestro
wał spotkania z meteorami, "Explorer II" dokonywał pomia
rów temperatury wewnętrznej satelity i temperatury jego po
włoki. Okazało się, że temperatura wewnętrzna tego satelity 
osiąga w czasie lotu w promieniach Słońca: +30°C, podczas 
zaś przekraczania c1enia Ziemi spada do +10°C. Temperatury 
jego porwłoki wynosiły w pierwszym wypadku +300°C (wydaje 
się nam to fałszywie podane przez praJsę, gdyż teoretycznie 
ciało doskonale czarne w odległości jednej jednostki astvono
micznej może się ogrzać maksymalnie do +119°C), w drugim 
natomiast: -100°C. 

Rzecz interesująca, że prawdopodobnie wszystkie satelity 
"koziołkują" po swych orbitach. \Można to wykryć optycznie 
na podstawie zaobserwowanych zmian blasku, albo też "ra
diowo". W wypadku "Sputnika I" okres jego obmtu wynosił 
około 3 miinurty (obserwacje warszawskie). 

Jeżeli przyjmiemy podział atmosfery ziems~iej na następu
jące wa:nstwy: troposfera (0-10 km), stratosfera (10-80 km), 
jonosfera (80-1000 km) i egzosfera 1000-2000 km), to - ze 
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względu na przebywaną trasę - "Sputnika I" można by za
szeregować do satelitów jonosferycznych, "Sputnika II" do jo
nosferyczno-egzosferycznych, a trzy "Explorery" do jO!Ilosfe
ryczno-kosmicznych, gdyż w punkcie odsłonecznym wybiegają 
one w przestrzeń kosmiczną. 

Niebawem zapewne pokuszą się konstruktorzy o wyrzuce
nie satelitów, które by w apogeum zbliżyły się do Księżyca. 
Problem ten jest o wiele zawilszy od już pokonanych. 

KRONIKA 

Porównanie Galaktyki z innymi układami gwiazdowymi 

Porównanie układu gwiazdowego, który zamieszkujemy, z innymi 
galaktykami polega na poszukiwaniu obiektów, obserwowanych w naszej 
Galaktyce, w innych galaktykach, na badaniu ich cech fizycznych, roz
mieszczenia i ruchów i następnie na zestawieniu tych danych obserwa
cyjnych z odpowiednimi danymi dla Galaktyki. 

Porównanie takie opieramy na: 
a) obiektach populacji I, tworzących tak zwaną część regularną, 
b) obiektach populacji I, reprezentujących część pół-chaotyczną, 

c) sferycznej koronie ciągłej emisji w dziedzinie fal radiowych. 

Do obiektów populacji II, obserwowanych w Galaktyce i w innych 
układach. należą przede wszystkim gromady kuliste. Chociaż badania 
ich w naszym układzie gwiazdowym są, jak dotąd, bardzo jeszcze nie
kompletne, to jednak, porównując je z analogicznymi badaniami dla 
mgławicy Andromedy, możemy powiedzieć, że oba te układy są podobne 
pod względem liczby i rozkładu gromad kulistych. 

Pomiary ruchów obrotowych w przypadku mgławicy Andromedy 
i naszej Galaktyki wykazują duże podobieństwo do odległości około 
7 kps. (kiloparseków) od środka z tą różnicą, że dla mgławicy Andro
medy prędkość obrotu w odległości od 8 od 22 kps. pozostaje prawic 
stała, w przypadku zaś naszej Galaktyki w odległości od środka większej 
niż 7 kps. - obserwuje się znaczny spadek prędkości. 

Najbogatsze dane obserwacyjne, które możemy następnie wykorzy
stać w celach porównawczych, otrzymujemy dla obiektów populacji J. 

Z danych o rozkładzie gazu w naszej Golaktyoe, podanych przez van 
de Hulsta wnioskujemy, iż nasz Układ Gwiazdowy jest spiralą po
średniego typu. przypuszczalnie typu Sb w klasyfikacji Hubble'a. Części 
Galaktyki w promieniu około 3 kps. od środka nie zbadano jeszcze 
dostateczn.i.e. Na zewnątrz tej części promień wodzący przecina cztery 
szerokie ramiona spiralne i jedno wąskie zewnętrzne. Ramiona znajdują 
się w odległości od siebie około 2 kps. 

Obraz Galaktyki podany przez van de Hulsta wykazuje duże podo-
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bieństwo do obrazu mgławicy Andromedy, jaki opisał Baade. Zgoonie 
z badaniami tego ostatniego astronoma mgławica Andromedy posiada 
3 ramiona spiralne, z których najbardziej zewnętrzne składa się z roz
proszonych grup gwiazd wczesnego typu z niew:elką ilością materii 
międzygwiazdowej . Odległość pomiędzy ramionami ocenił Baade na 
około 3 kps. 

Porównanie dwóch układów gwiazdowych naszej Galaktyki i mgła
wicy Andromedy wykazuje jednak pewne różnice, jeśli chodzi o rejony 
bliskie środka. W przypadku mgławicy Andromedy ramiona spiralne 
wydają się być grubsze w miarę zbliżania się do środka, obserwujemy 
je przy tym prawie do samego jądra. W Galaktyce zaś - gęstość ato
mów wodoru maleje w kierunku do centrum; przy tym w odległości 

mniejszej niż 3 kps. budowa spiralna ledwo jest spostrzegalna. Obłoki 
wodoru w tej części Galaktyki wydają się poruszać w sposób zupełnie 
przypadkowy. 

Z faktu tego nie należy jednak wnioskować, że te dwa układy 

są różne. Być może, iż wodór w najbardziej wewnętrznych częściach 

układów jest molekularny i zatem nie może być obserwowany bezpo
średnio. Wodór atomowy, posiadający duże prędkości, tworzyłby drobną 
część ogólnej masy woooru, byłby jedynie małą jego domieszką . 

W związku z badaniami porównawczymi naszego Układu Galaktycz
nego z innymi układami tego typu powstaje szereg intrygujących py
tań, np. jaka przyczyna powoduje powstanie tak dużych prędko!:c i przy
padkowych atomów wodoru w pobliżu jądra układu? - lub: dlaczego 
w wewnętrznych ramionach spiralnych mgławicy Andromedy, przy tak 
znacznej gęstości materii, nie obserwuje się gw:azd wczesnego typu 
widmowego o dużej jasności 

Badania tego typu mają jeszcze i inny aspekt: z jednej strony po
mogą do utworzenia ogólnego poglądu na budowę naszej Galaktyki, 
z drugiej zaś, badania prowadzone w naszym Układzie ułatwią zrozu
mienie mechanizmu, który powoduje powstawanie i utrzymywanie się 

ramion spiralnych w ciągu wielu obrotów całego układu. 
W ostatnich latach utrwalił się pogląd wśród astronomów, iż bu

dowa spiralna jest związana ściśle z zawartością gazu i pyłu w układzie 
gwiazdowym. Wydaje się, że jedynie układy zawierające dużo materii 
rozproszonej i gazu mogą tworzyć ramiona spiralne, te ostatnie zatem 
składają się głównie z materii międzygwiazdowej . 

Jeśli chodzi o promieniowanie radiowe sferycznej otoczki układów 
gwiazdowych, to stanowią ono jedną z najbardziej_ interesujących i nie
zrozumiałych cech fizycznych. Obserwacje tego promieniowania., tak 
w przypadku naszej Galaktyki, jak i innych galaktyk, szczególnie mgła
wicy Andromedy, są jeszcze jednak bardzo niekompletne niepewne 

trudno z nich wyciągnąć pewne wnioski. 

(Według Symposium No. 5 I. A. U. Cambridge, 1958) M. K. 
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Rozkład przestrzenny galaktyk w grnmadach 

Dobrze znanym faktem jest nierównomierny rozkład na niebie ukła
dów gwiazdowy~h, zwanych mgławicami pozagalaktycznymi, lub galak
tykami. Obiekty te bowiem występują przeważnie w gromadach i obec
nie znamy ich już parę tysięcy i liczba znanych wzrasta równolegle ze 
wzrostem mocy używanych instrumentów i rozwojem techniki fotogra
ficznej. 

Znaczenie kosmologiczne badań gromad galaktyk podkreślił amery
kański astronom Z. Z w i ck y w latach trzydziestych obecnego stulecia. 
Chodzi tu mianowicie o możliwości badania ewolucji Wszechświata; jak 
wiadomo bowiem, obserwowane ciała niebieskie (z powodu ich rozmai
tych i wielkich odległości od nas, liczonych w setkach, tysiącach, a jeśli 

chodzi o dalekie galaktyki - nawet w milionach lat światła) nie są jedno
czesne. Zwłaszcza galaktyki, ze względu na olbrzymie oddalenia, widzi
my nie takie, jakie są obecnie, a jakimi były miliony lat temu. Gdyby
śmy zatym przypuścili, że cały Wszechświat uformował się w pewnym 
względnie krótkim czasie oraz że gromady galaktyk przechodzą przez 
pewne kolejne stadia ewolucji, to obiekty dalekie powinny WYkazać 

wcześniejszy stopień rozwoju, niż obiekty bliskie, powinny być .. młod
sze" w stosunku do tych ostatnich. Należy się zatym spodziewać pew
nych różnic strukturalnych pomiędzy gromadami bliskimi i dalekimi 
i różnice te mogą być obserwowalne. 

Prace Zwicky'ego dotyczyły przeważnie wielkich gromad galak
tyk takich, jak gromady w gwiazdozbiorach Coma, Cancer i Corona Bo
realis. Na podstawie zliczeń i ocen poszczególnych obiektów w groma
dach znalazł on wówczas, że stosunek liczby jasnych galaktyk do sła

bych na stopień kwadratoWY maleje wraz z odległością od środka gro
mady. Wynika stąd, że jasne i przeważnie masywne galaktyki koncen
trują się w kierunku ku środkowi, podczas gdy słabsze i mniej masywne 
przeważają na peryferiach gromady. 

Obecnie badania rozkładu przestrzennego galaktyk w gromadach 
podjął nru nowo i rozszerzył astronom szwedzki Ake W a l l e n q u i s t , 
który WYkorzystał dawny materiał obserwacyjny Zwicky'ego, uzupeł

niony znacznie przez najnowsze zdjęcia 200-caloWYm teleskopem na Mt. 
Palomar. 

Podobnie jak w przypadku gromad kulistych, gęstości powierzch
niowe wewnątrz gromad galaktyk maleją najpierw bardzo szybko wraz 
z odległością od środka, następnie znacznie wolniej w częściach bar
dziej zewnętrznych. W przypadku wielkich gromad fotografie WYkazują 
istnienie centralnego jądra galaktyk otoczonego przez rozległą część ze
wnętrzną z gęstością powierzchniową prawie stałą. 

Wallenquist przebadał w ten sposób 10 gromad, w tym 4 bliższe (do 
37 megaparseków = 120 milionów lat światła), l = średniej odleg!ości 
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(120 mgs - 391 milionów lat światła) i 4 - dalekie (do 336 mgs = 
1096 milionów lat światła). 

W celu porównania wyników dla rozmaitych gromad Wallenquist 
znalazł wzór dla spadku gęstości wraz z odległością od środka gromady. 
Jeśli przez d - oznaczymy gęstość przestrzenną, przez r - odległość 

od środka gromady, przez a i k - pewne stałe wielkości, wtedy gęstość 
przestrzenna d wyrazi się prostym związkiem, a mianowicie: 

a 
d=-

rK 
wykładnik potęgi k we wzorze charakteryzuje szybkość spadku gę

stości. 

Pomijając gromadę w Koronie Północnej, gromady można podzielić 
ze względu na odległości na dwie odrębne grupy. Grupa odległych gro
mad średnio znajduje się 10 razy dalej niż grupa bliskich, co oznacza 
różnicę w czasie kosmicznym 1000 milionów Jat światła. Gromady da
lekie są zatym widomie o 1000 milionów lat młodsze od bliskich. średnia 
absolutna średnica gromad (równa podwójnemu promieniowi) wynosi 
około 2 mps ~ 6.5 milionów lat światła. 

W rozkładzie przestrzennym galaktyk w gromadach wykrył Wallen
qlllst drobne różnice. średnia wartość wykładnika k jest dla gromad 
dalszych 1.85, dla bliskich - 2.32. Odległe a zatem widomie młodsze 
gromady, chociaż średnio wykazują większe gęstości (jak to widać w za
łączonej tablicy), posiadają mniejszą koncentrację, niż bliskie i widomie 
starsze gromady. 

=---- --

~""l~ 
Nazwa Odległość Promleń 

gromady l w mllj. l 
na k k 

galaktyk w mps 
l. ŚW. 

w mgs l. św. mgs' 

Hydra I 23.8 77.6 0,66 2.2 131 2.18 
Cancer 

(jasne galakt.) 26.4 86.1 0.81 2.6 35 2.41 2.32 
Perseus 30.2 98.5 1.49 4.9 16 2.55 
Com a 
(jasne galakt.) 37.0 120.6 1.18 3.8 80 2.12 

Corona Bor.) 
(jasne galakt.) 120.3 392.2 1.05 3.4 50 2.41 

0138 + 1840 288.4 940.2 0.71 2:3 214 1.65 
1304 + 3110 
(Coma B) 305.1 994.6 0.82 2.7 178 1.77 

0925 + 2044 319.4 1041.2 0.82 2.7 136 1.78 1.85 
1253 + 4422 330,0 1075.8 1.15 3.7 91 2.03 
0855 + 0321 
Hydra II 336.3 1096.3 1.08 3.5 135 2.01 
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Wallenqulst otrzymane wyniki uważa za prowizoryczne ze względu 
na szczupły, jak dotąd, materiał obserwacyjny i niedostateczne jeszcze 
dane fotometryczne. Badania rozkładu galaktyk w gromadach są nie
zwykle ważne dla rozwiązania wielu problemów metagalaktycznych. 

(Wedułg Arkiv for Astronomii Kungl. Svenska Vetenskapsakade
mien, Bd 2, H. 2, 1958). 

M. K. 

Zagadnienie rozkładu galaktyk 

W obserwatoriach Mt. Wilson i Mt. Palomar przygotowano katalog 
2719 gromad galaktyk. Na podstawie tego katalogu wybrano gromady 
{spełniające pewne kryteria), które będą się nadawały do dalszych 
badań statystycznych, dotyczących rozkładu w .,wielkiej skali" materii 
we Wszechświecie. Chodzi tu o przekonanie się: 

a) czy rozkład materii we Wszechświecie zmienia się wraz z odległością, 
b) czy rozkład jest izotropowy, tzn. czy materia posiada jednakowe wła

sności we wszystkich kierunkach, 
c) czy materia posiada tendencję do tworzenia hypergromad, tzn. czy 

gromady grupują się z kolei w pewne gromady, czy też rozkładają 
się równomiernie. 
Badania tego typu są niezwykle ważne dla poznania budowy i ewo

lucji Wszechświata jako całości. 
(Według A. J. vol. 62, 2, 1957) 

M. K. 

Okres obrotu Plutona dokoła osi 

Okresy obrotu jaśniejszych planet otrzymywano zwykle badając pewne 
cechy na ich powierzchniach, lub przy pomocy metod spektroskopowych. 
Widoma średnica Plutona jest tak mała, że obraz planety przypomina 
gwiazdę; badanie obrotu zatem zwykłymi metodami w tym wypadku 
zawodzi. Jeśli jednak Pluton posiada cechy powierzchni odbijającej 

niejednakowo, jego jasność widoma będzie zmieniała się podczas obrotu. 
Pomiary jasności zostały wykonane przez M. F. W a l ker a i R. H ar
d i e' g o w obserwatorium Lowella w Stanach Zjednoczonych. Pod
czas pięciu nocy w marcu 1955 r. obserwowano Plutona w interwale 
czasu od 4 do 7 godzin w celu przebadania możliwości zmian blasku 
krótko-okresowych. Wynik obserwacji był ujemny. Żadnych krótko
-okresowych zmian, przekraczających 0'!'01 nie wykryto. Srednią wielkość 
gwiazdową Plutona otrzymano z obserwacji fotometrycznych podczas 
15 nocy w roku 1955. Stwierdzono, że jasność Plutona jest zmienna w ma
łych granicach i że zmiany te można byłoby wyjaśnić, przyjmując odpo
wiedni okres obrotu dokola osi planety. Końcowe wyniki są następu
jące: 
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Srednia wielkość gwiazdowa, wizualna Plutona (podczas 
opozycji) wynosi 

SrednJ. wskaźnik barwy 
Okres obrotu dokoła osi (w dniach) 
Zmiana wielkości gwiazdowej 

141~~90 

0.79 
6.39 

om13 

Niespodzianką w podanych wynikach jest stosunkowo długi okres 
obrotu. Według opinii niektórych astronomów, popartej przez. znanego 
astronoma amerykańskiego Gerarda Ku i, jp er a, Pluton powstał 

prawdopodobnie jako satelita Neptuna, a nie jako jedna z planet na
szego układu słonecznego. 

(Według J. B . A. A. vol. 66, 80, 1956) M. K , 

Obserwacje radio-sygnałów z Jowisza 

Odkrycie prz.ez B u r .k e i Frank l i n a w roku 1955 em.lSJ I ra
diowej z Jowisza dało szerokie pole dla badań radio-astronomicznych. 
Na stacji obserwacyjnej Uniwersytetu Ohio dokoiiJCUlo obserwacji sygna
łów z Jowisza przy 26.6 Me/sek. i przy uźyoiu interferometru stkładają
cego się z dwóch tworzących kąt anten-reflektorów. 

Sygnały z Jowisza składają się z krótkotrwałych wybuchów, które 
przyporni.nają zjawisko elektrycznego wyładowania podobne do ziem
skiej błyskawicy. Są to sygnały bardzo silne z potężnym wierzchołkiem, 

kilkanaście razy przewyższające wartość silnego źródła radiowego A 
w gwiazdozbiorze KasjopeL 

Sygnały radiowe z Jowisza w znacznej iJości są pojedynczymi impul
sami, wiele jednak składa się z wyro.źnych par lub trójek, które two
rzą jak gdyby dwie grupy: jedną posiadającą przerwy w uderzeniach, 
wynoszące X sek. i druga o pr.zerwach, wynoszących 1/lo tej wartości. 
Czas trwania pojedynczego uderzenia wynosi parę tysięcznych sek. lub 
nawet mniej. 

Wysunięto dwa możliwe mechanizmy dla wyjaśnienia tych wielo
krotnych impulsów: l) są one wielokrotnymi elektrycznymi wyładowa
niami na Jowiszu, lub 2) mogą być zjawiskiem echa, w którym drugie 
i trzecie uderzenie są echami pierwszego. Analiza około 50 silnych wie
lokrotnych impulsów (uderzeń), obserwowanych w czasie 3 godzin 
aktywności Jowisza w dniu 2 lutego 1956 r., sugeruje pewne charakte
rystyczne cechy owych przerw w impulsach, które mogą być wyjaśnione 
przy pomocy rozchodzenia się echa pewnymi ścieżkami, zmieniającymi 
się wraz z rotacją planety. Otrzymane wyniki nie są jednak ostateczne. 

(Według A. J. vol. 61, 182, 1956) M . K. 
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Okresowa kometa Oterma (1942 VII) 

Kometa ta, odkryta w 1943 w Obserwatorium Astronomicznym Turku 
(Finlandia), zasługuje na uwagę obserwatorów i teoretyków ze względu 
na zdolność znacznego zbliżania się do Jowisza i ewentualne widoki 
wyznaczenia jego masy z powstających przy tym dużych zakłóceń ruchu 
komety. Według O t e rm y, kometa, z powodu dużej koncentracji 
jądra, może być zaobserwowana dokładniej, niż inne komety, nie mniej 
~bliżające się do Jowisza. 

A oto elementy jej orbity, wyprowadzone z przeszło 200 obserwacji 
z lat 1942-1956, z uwzględnieniem zakłóceń Jowisza i Saturna. 

M0 3419.5948 
a 3.97174 
e 0.14274 

1950. JJ . l !l. o, CZ . E 
(11 448".2658) 

lo\ 354°8445 } 
Q 155.1317 
V 3.9883 

1950.0 

Obliczenia zakłóceń ruchu komety, wstecz od 1942 do 1936 r. , wy
kazały, że kometa w r . 1937 zbliżyła się do Jowisza (podobnie jak ko
meta Kopffa w 1954) na odległość 0.17 j. a. Podobne obliczenia Otermy, 
odnoszące się do okresu po odkryciu, ujawniły, że kometa w 1963 r. 
znowu zbliży się do Jowisza, tym razem na odległość 0.095 j. a . i znajdzie 
się w tzw. sferze jego aktywności. Ponadto orbita komety, bezpośrednio 
przed 1940 i po 1960 r. przypada zewnątrz, a w latach 1940-1960 
wewnątrz orbity Jowisza. Zanotować należy również dokonywujące się 

przy tym znaczne zmiany eliptyczności i położenia linii apsyd orbity 
komety. 

F. K. 

Nowy atlas z Mount Palomar 

Na Mount Falomar obok największego teleskopu optycznego o śred
nicy 5 m czynna jest od lat 7-dmiu największa szerokokątna kamera 
Schmidta o otworze 1,2 m. Przy jej pomocy fotografuje się systema
tycznie tamtejsze niebo celem zestawienia atlasu nieba. Dotychczas 
uzyskano 876 płyt formatu 36X 36 cm, na których przy użyciu filtru 
niebieskiego sięgnięto do gwiazd 21m1. Na tyluż płytach zdjętych przez 
czerwony filtr osiągnięto granicę jasności 20m. 

Pierwszy przegląd uzyskanego materiału fotograficznego dał nastę

pujące odkrycia: 4 nowe karły w otoczeniu Słońca, 2700 supergalaktyk, 
nieraz bardzo bogatych w galaktyki, 13 kulistych gromad gwiazd, 82 mgła
wice i świecące pierścienie zjonizowanego wodoru, 4 planetoidy o oso
bliwych orbitach oraz 11 komet. 

Nowy atlas sięga 3 mzy głębiej w Kosmos, niż dotychczasowe atlasy, 
obejmując przestrzeń 25 razy większą , niż poprzednie. Dyrektorem zjed
noczonych obserwatoriów M t Wilson i M t Falomar jest I. S. B o v e n, 
rezydujący w bazie w Pasadenie. 

J . G. 
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KRONIKA PTMA 

W ciągu pierwszych miesięcy każdego roku kalendarzowego odbywają 
się Walne Zebrania członków Oddziałów Towarzystwa, a to celem zło
żenia rocznego sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu i do
konania wyboru nowych władz terenowego Oddziału. W większości wy
padków zebranńa te poprzedza aktualny odczyt na temat ściśle zwią

zany ze statutową działalnością Towarzystwa, co przyczynia się do 
Umocniania organizacyjnej więzi wśród członków Oddziału. Zwyczaj 
ten należałoby zaprowadzić na walnych zebraniach wszystkich ogniw 
nasrej organizacji. 

* * * 
Dnia 26. I. b. r. odbyło się Walne Zebranie członków opolskieg() 

Oddziału, które było poprzedzone wyświetleniem naukowego filmu oraz 
referatem mgr mz. S z a f k o w s k i e g o, prezesa wrocławskieg() 

Oddziału, na temat obserwacyjnych wyników ostatniej wielkiej opozycji 
Marsa w 1956 r. W wolnych wnioskach poruszono sprawę uruchomienia 
punktu obserwacyjnego na tarasie Miejskiego Domu Młodzieży. Wnio
sek przyjęto i przekazano do wykonania nowowybranemu Zarządowi, 
w skład którego weszli: inż. K. K r a w czyń ski, jako ponownie wy
brany prezes, inż. E. P o s p i s z y l, vice-prezes, St. B rod z i ń ski, 
sekretarz, i St. S o s n o w ski, skarbnik. 

• * • 
Dnia 10. II. b. r. w Toruniu odbyło się Walne Zebranie tamtejszego 

Oddziału. Pomiędzy ważnymi sprawami, jakie ustępujący prezes przeka
zał nowemu Zarządowi, znalazła się sprawa podjęcia i prowadzenia 
dalszej akcji budowania specjalnego punktu obserwacyjnego na tere
nie uzyskanym od miejscowej Rady Narodowej o powierzchni 2.000 m 2, 

którego zatwierdzoną lokalizację Oddział nasz już posiada. 
Zarządzone wybory powołały na prezesa ponownie prof. J. S z y c a, 

zaś J. Gar d z i e l e w s k ą na vice-prezesa, H. W i t k o w ski e g o 
(ponownie) na sekretarza i Z. K ę d z i er ski e g o na skarbnika. -
Nowemu Zarządowi przesłał Zarząd Główny P. T. M. A. wyrazy uzna
nia wraz z życzeniami szczęśliwego ukończenia podjętego zadania. 

• * * 
Dnia 25. II. b. r. W Oddziale poznańskim odbyło się Walne Zebranie 

członków. Wybory powołały ponownie na prezesa prof. J. W i t k o w
skiego; na jego zastępcę doc. dr B. Kiełczewskiego; na sekre
tarza inż. J. W o s i ck i e g o; na skarbnika ponownie o b. w. Z a
w i dzk i e g o. 
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Dnia 27. II. b. r. obradawało Walne Zebranie członków Oddziału 

oświęcimskiego. Porządek obrad poprzedził referat o b. Fr. S tra d a l a 
na temat: .,Torquetrum, jako przyrząd obserwacyjny starożytnych astro
nomów". Z przedłożonego sprawozdania wynika, że praca Oddziału wy
bija się głównrle w zakresie budowy narzędzi obserwacyjnych dla ce
lów naukowych. Obecnie jest w budowie teleskop uniwersalny o śred
nicy 350 mm, przy pomocy którego możnaby obserwować za.Tówno 
w ognisku Newtona, jak też Cassegrain'a. W tym celu górna część tu
busa byłaby wymienna z możliwością umocowania kamery fotograficz
nej. W przyszłości możnaby ten układ uzupełnić płytą korekcyjną, jak 
to jest w typie teleskopu Schmidta-Backera. Do projektowania teleskopu 
istnieje już gotowy montaż paralaktyczny z kołami podziałowymi i na
pęd elektryczny. 

Do władz Oddziału ponownie powołano ustępujący Zarząd w oso
bach: T. S z u f y, jako prezesa Oddziału, Fr. S tra d a l a, jako vice
prezesa, prof. J. S t a n ki, jako sekretarza oraz dyr. S. J a s i e n i ak a 
jako skarbnika. 

• * • 
W gliwickim Oddziale na Walnym Zebraniu w dniu 9. III. b. r po

wołano nowy zarząd w następującym składzie: prezes mgr inż. M. P a
w l i ń ski - ponownie, vice-prezes mgr inż. H. B i e l s k i. sekre
tarz J. Kas z a - ponownie i skarbnik inż St. W o l n i a k. 

* * * 
Łódzki Oddział P. T. M, A. celuje w urządzaniu masowych pokazów 

nieba i dobrze zorganizowanych wyjazdów do licznych miast, okalają
cych ów centralny ośrodek przemysłu tekstylnego w Polsce. 

Na czele Oddziału stoi, wybrany ponownie prezes inż. E. Kowa l, 
w skład Zarządu wchodzą: L. S zuber t - vice-prezes, G. K l i
m e k - sekretarka i T. Gr a b ar czy k - skarbnik. 

Walne Zebranie członków Oddziału odbyło się w dn:u 17. III. b. r. 

• * • 
Warszawski Oddział P. T. M. A. prowadził w roku ubiegłym wykoń

czeniowe prace nad przygotowaniem planów Ludowego Obserwatorium 
i Planetarium na terenach b. szpitala ujazdowskiego, Obecnie prace 
te są wstrzymane z braku przyrzeczonych kredytów, przeto działalność 
Oddziału coraz intensywniej wybija się w zakresie organizacji obser
wacji aktywności Słońca i gwiazd zmiennych. Wyniki tych całorocznych 
prac pomieszczone są w wydawanym dodatku naukowym do "Uranii", 
który jest przeznaczony dla zagranicznej wymiany. 
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Walne Zebranie członków Oddziału, odbyte w dniu 20. III. b. r., 
wybrało na prezesa dr J. G a d o m ski e g o (redaktora naukowego 
dodatku do Uranii), na vice-prezesa prof. dr W. Z o n: n a, na sekretarza 
mgr A. P i a s k o w s k i e g o i na skarbnika o b. B. H r y n i e w i c z a. 

* * * 

W krośnieńskim Oddziale Towarzystwa, wybory na rok bieżący 

odbyte w dniu 21. IV. b. r. powołały ponownie na prezesa: prof. A. M a

z u r k i e w i c z a, zaś J. W i n i a r s k i e g o na jego zastępcę, I. Dym

n i c k ą na sekretarkę i inż. L. S t a n u l ę na skarbnika. Oddział ten. 

podobnie jak i nowosądecki, rozwija pracę popu1aryzaiorską także poza 

swoją siedzibą i wyróżnia się pracą w wiejskich Uniwersytetach Lu

dowych. 

* * * 

Dnia 24. IV. b. r. odnowiono w Oddziale szczecińskim władze miej

scowe, wybierając na prezesia prof. mgr T. Re waj a, zaś prof. mgr 

W. N o w ak a na jego zastępcę, nadto inż. B. Czar n o ck i e g o na 

sekretarza, a E. M a y e r a na skarbnika Oddziału. 

Nowy Zarząd podjął myśl rozbudowania tarasu obserwacyjnego na 

dachu gmachu szczecińskiej Politechniki. 

* * 

We Wrocławiu dnia 12. V. b. r. podpisano umowę, na mocy której 
weszło nasze Towarzystwo, względnie jego wrocławski Oddział, w po
siadanie tzw. "Wzgórza Partyzantów" wraz z istniejącymi na nim bu
dynkami. Umową tą Prezydium Rady Narodowej Stare Miasto, prze
kazało w formie długoletniej dzierżawy wspomniany objekt Zarządowi 
Głównemu P. T. M. A. reprezentowanemu przez prezesa mgr inż. W. Ku
c h ar ski e g o i inż. A. S z a f k o w ski e g o, prezesa miejscowego 
Oddziału. Objekt ten ma służyć wyłącznie popularyzacji astronomii 
wśród najszerszych warstw tamtejszego społeczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży szkolnej różnego stopnia i typu. Wskazuje 
to, iż nowowybrane władze samorządu terytorialnego mają na uwadze 
nie tylko poprawę stanu gospodarczego miasta wydzielonego, ale także 
troskliwą opiekę w zakresie dóbr intelektualnych, sprzyjaj~ą roz
powszechnieniu naukowego poglądu na budowę Wszechświata. 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Nowe lunety i lornetki 

produkcji Polskich Zakładów Optycznych w Warszawie 

Dzięki uprzejmości dyrektora PZO mgra inż. Kazimierza Patorskiego 
oraz głównego konstruktora tych zakładów mgra inż. Tadeusza Hanca, 
uzyskałem możność zaznajomienia czytelników "Uranii" z najnowszymi 
konstrukcjami lunet i lornetek wyrobu PZO, które bądź wprowadzane 
są właśnie do produkcji, bądź produkowane już od pewnego czasu, ale 
dotychczas jeszcze nie ukazały się w sprzedaży. Głównym celem ni
niejszego artykułu jest sprawa zaopatrzenia członków PTMA w niżej 
opisane lunety o objektywach średnicy 70, względnie 64 milimetrów, 
gdyż produkowane będą wyłącznie na zamóWienia określonych insty
tucji i w związku z tym nie zostaną wypuszczone na rynek do wolnej 
sprzedaży (dotyczy to w każdym razie teleskopu meniskowego ,.T 50 X 70") . 
Gdyby jednak wśród czytelników .,Uranii" znalazła się dostateczna 
ilość osób reflektujących na zakup tych narzędzi, to nie jest rzeczą wy
kluczoną , że udało by się skłonić PZO do wykonania pewnej dodatko
wej ilości egzemplarzy tych lunet. Dlatego też ewentualni reflektanci 
proszeni są o możliwie szybkie nadesłonie zgłoszeń na adres Oddziału 
Warszawskigeo (zwracanie się bezpośrednio do PZO jest bezcelowe). Oczy
wiście samo nadesłanie zgłoszenia nie zobowiązuje jeszcze do zakupu 
w sensie prawnym (a jedynie moralnym), nie mniej jednak należałoby 
je nadsyłać dopiero po dokładnym przeanalizowaniu swych możliwości, 
przede wszystkim natury finansowej, gdyż trudno sądzić by inne względy 
mogły odgrywać znaczniejszą rolę: oba instrumenty są bardzo ciekawe, 
ładnie wykonane i naprawdę warte nabycia przez każdego, kogo tylko 
na to stać, nawet jeśli astronomią interesuje się dość powierzchownie. 

Jako termin ewentualnej dostawy wchodziły by w rachubę III wzgl. 
IV kwartał bieżącego roku; jest więc jeszcze trochę czasu na zebranie 
pieniędzy. • l, ~ ..,,.! 

1. Szkolno-amatorsk; teleskop systemu Cassegraina-Maksutowa o śre
dnicy menisku 70 nun i odległości ogniskowej 765 mm. Instrument ten 
(oznaczenie firmowe "T 50 X 70"). którego wprowadzenia do produkcji 
śmiało pogratulować można Dyrekcji i Biuru Konstrukcyjnemu P. Z. O., 
posiada. jak się wydaje, dwie zasadnicze zalety, wyróżniające go korzyst
nie spośród innych narzędzi tej kategorii: 

a) długość tubusa wraz z okularem wynosi tylko 23 centymetry, co 
sianowi zaledwie 0,3 długości ogniskowej teleskopu, ciężar zaś jego przez 
zastosowanie lekkich metali jest specjalnie mały. Oba te czynniki nie 
pozbawione są dużego znaczenia praktycznego; z jednej bowiem strony 
umożliwiają one łatwy transport narzędzia w przypadku dojeżdżających 
prelegentów, względnie astronomów-amatorów, wyjeżdżających na urlop 
lub wycieczkę i chcących wolny czas wykorzystać dla dokonania obser
wacji; z drugiej zaś strony niewielkie wymiary ułatwiają przechowywa
nie teleskopu w zamknięciu (nawet w szufladzie), co chroni go przed 
uszkodzeniem przez niepowołane osoby a ewentualnie również i przed 
kradzieżą . Dla porównania warto nadmienić, że luneta o tej samej śred
nicy obiektywu 70 milimetrów musiałaby posiadać długość ok. 90-120 
centymetrów i odpowiednio znacznie większy ciężar. O łatwym jej 
przewożeniu nie byłoby więc już mowy. 
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b) Wydaje się, że meniskowo-zwierciadlana konstrukcja teleskopu 
stanowić może dla niektórych użytkowników (dla młodzieży w pierwszym 
rzędzie) specjalną atmkcję i być w ten sposób czynnikiem wywołują
cym i utrwalającym zainteresowania naukowe, nie koniecznie w odnie
sieniu do astronomii, lecz również fizyki lub nauk technicznych. 

Optyczny układ teleskopu składa się z 4 zasadniczych części (patrz 
także artykuł mgr L. Adamskiego: "Teleskopy meniskowe .. , Urania 1955, 
nr 2): 

a) z tzw. menisku Maksutowa będącego specjalną formą b. słabo roz
praszającej soczewki, praktycznie wolnej od abcracji chromatycznej 
i zmieniającą aberację sferyczną zwierciadła głównego w ten sposób, by 
była równa, lecz odwrotnego znaku, jak dla zwierciadełka wypukłego. 
Uzyskuje się przez to dobrą korekcję całego układu, tak, że jakość 
optyczna odpowiada standartom dobrych obiektywów soczewkowych. 
Korekcja chromatyczna jest nawet lepsza, co zresztą przy tej wielkości 
narzędzia nie odgrywa jeszcze specjalnie dużej roli. 

b) z wklęsłego zwierciadła głównego posiadającego w środku otwór 
z umieszczoną w nim rurkową przesłoną przeciwodblaskową. 

c) ze zwierciadełka wypukłego, stanowiącego odpowiednio ukształto
waną część menisku, które przemieszcza ognisko zwierciadła głównego, 
przedłużając jednocześnie znacznie jego odległość ogniskową. Oba zwier
ciadła pokryte są napyloną w próżni warstewką aluminium, znacznie 
bardziej odpornego na wpływy atmosferyczne (zawartość w powietrzu 
gazów działających chemicznie) niż srebro, pod warunkiem, że teleskop 
przechowywany będzie w pomieszczeniu nie specjalnie zawilgoconym. 

d) z 2 wymienionych, czterosoczewkowych okularów (symetrycznych) 
o odległościach ogniskowych 15,3 oraz 8,3 mm, dających powiększenia 
odpowiednio 50X oraz 92 X , przy polu widzenia 42 wzgl. 34 minut kąto
wych. Nawet więc przy powiększeniu silniejszym można będzie widzieć 
w polu widzenia całą tarczę Słońca lub Księżyca; powiększenie to w zu
pełności wystarczy dla wyzyskania możliwości obserwacyjnych narzędzia 
tej wielkości. 

Okulary te wyróżnia dobra jakość obrazów oraz specjalnie duża 
odległość żrenicy wyjściowej (patrz artykuł A. P.: .. Oznaczenie po
większenia" Urania nr 11 z 1957) od ostatniej powierzchni tylnej so
czewki okularu (równa około 34 odległości ogniskowej okularu), co 
ułatwia w dość znacznej mierze dokonywanie obserwacji osobom zmu
szonym do noszenia okularów korygujących wzrok. 

Ogniskowanie okularów, tj. .,nastawianie na ostrość" dokonywane 
jest, podobnie jak to ma miejsce w lornetkach, przy pomocy oprawki 
z gwintem wielozwojowym. 

Do obserwacji Słońca teleskop wyposażony jest w nakładaną na 
przednią część tubusa przesłonę z ekscentrycznie umieszczonym otworem 
średnicy 25 mm, oraz w ekran projekcyjny o wymiarach 15X15 cm. 
przesuwany wzdłuż osi teleskopu. Umożliwia to wraz z odpowiednim 
przesunięciem okularu uzyskiwanie na ekranie obrazu Słońca o stałej 
średnicy 100 mm, niezależnie od zmian jego kątowej wielkości w ciągu 
roku (możliwe jest także uzyskanie obrazu wększego np. 150 mm śred
nicy). Możność wykonywania rysunków Słońca stale o tej samej śred
nicy 100 mm umożliwi amatorom i młodzieży szkolnej opracowywanie 
ich przy pomocy siatek współrzędnych heliogralicznych załączonych do 



URANIA lłl7 

książki P . Kulikowskiego ( .. Poradnik Miłośnika Astronomii··. Warszawa 
1956) i oznaczanie np. przybliżonej wartości okresu obrotu Słońca 
i innych ciekawych i pouczających obserwacji i amatorskich pomiarów. 

Oczywiście możliwe jest również dokonywanie obserwacji bezpośred
nich, z zastcsowaniem wspomnianej przesłony oraz filtru ciemnego na
kładanego na okular. 

Nastawienie teleskopu na obiekty przeznaczone do obserwacji prze
prowadza się przy pomocy celownika szczerbinkawego (z wyjątkiem 
Słoika), podobnie jak w opisanej niżej lunecie .,L 40X64 ... 

Cena instrumentu wraz z opisanym powyżej wyposażeniem wynosić 
ma orientacyjnie ok. 2,5 tys. zł . Nie obejmuje ona jednak azymutaluego 
statywu stołowego, którego P. Z. O. produkować nie będzie; może by więc 
Zarząd Główny P. T. M. A. zorganizował dla swych członków-nabywców 
teleskopu produkcję statywów po możliwie jak najniższej cenie. 

Dodać jeszcze można, że zarówno menisk jak i powierzchnie oku
larów pokrywane będą nalotem przedwodblaskowym. 

2. Pryzmatyczna luneta ziemska o średnicy objektywu 64 mm (odl. 
ogn. 400 mm) i o powiększeniach 20X oraz 40 X. Luneta ta (oznaczenie 
firmowe .. L 40X64") prreznaczona jest w zasadzie do obserwacji ziem
skich i dlatego wyposażona została w analogiczny jak w lornetkach, 
układ pryzmatów odwracających; może ona jednak znaleźć również 
zastosowanie w astronomii amatorskiej do obserwacji nie wymagających 
stosowania silniejszych powiększeń (obserwacje komet, gwiazd zmien
nych itp.), przy których korzystne jest duże pole widzenia oraz znaczna 
światłosiła (w tym przypadku otwór względny wynosi l : 6,25). Zasto
sowaniu temu sprzyja fakt, że powierzchnie elementów optycznych 
lunety powleczone są warstwami przeciwodblaskowymi (patrz artykuł 
A. P ... Naloty przeciwodblaskowe", Urania nr 10-12 z 1949 oraz .. Świa-
tłosilne teleskopy zwierciadlane", nr 1-3 z 1949). znacznie zwiększają
cymi jasność obrazów przez wydatne zmniejszenie strat światła przez 
odbicie; naloty te zwiększają równocześnie kontrastowość obrazów przez 
unieszkodliwienie refleksów w polu widzenia. jakie szczególnie zaobser
wować się daje przy oglądaniu jasnych obiektów. 

Ciężar samej lunety wraz z l okularem wynosi zaledwie 1,15 kG . 
a więc jest tego samego rzędu. co ciężar dużych lornetek (do 1.0-+-1,3 kG), 
długość w zależności od okularu równa jest 38,0 do 39,6 cm. Do wypo
sażenia lunety należą: 

a) dwa okulary o powiększeniach 20 X i 40 X : 

Powiększenie 
lunety 

20 X 
40 X 

Odl. ogn. 
okularu 
20 mm 
10 mm 

średn. źren. 
lunety 

3,2 mm 
1,6 mm 

Pole widzenia 
okularu 

53° 
708 

Pole widzenia 
lunetv 

2°39' 
1°54' 

Na szczególną uwagę zasługuje okular silniejszy o dużym polu wi
dzenia, 

b) filtr żółto-pomarańczowy zwiększający kontt·astowość obmzu przy 
niewielkim zamgleniu atmosfery, 

c) statyw: składany trójnóg stołowy, oraz śruba statywowa. 
b) estetycznie emaliowany futerał w formie walizeczki o wymiarach 

392 X 150 X90 mm, mieszczący prócz wymienionych części, również i pę-
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dzelek do czyszczenia optyki (należy czynić to jak najrzadziej) oraz fla
nelową śdereczkG. Ciężar całego kompletu wynosi zaledwie 3,15 kG. 

Całość stanowi interesujące i udane rozwiązanie konstrukcyjne, przy
czym na podkreślenie zasługuje estetyczne i staranne wykonanie (p. foto
grafia na wkładce) oraz wysoka jakość obrazów, w zupełności stojąca 
na poziomie lepszych tego typu instrumentów z zagranicy. 

Cena kompletu około 2,5 tys. zł. jest bezwątpienia dość wysoka w po
równaniu do przeciętnych uposażeń, niska jednak jeśli ją porównać 
z cenami inych krajowych lub importowanych przyrządów optycznych. 

3. Nowe lornetki pryzmatyczne 8X 30, 8X 40, 11 X 40. 
P . Z. O. przystąpiły nareszcie do produkcji bardziej sprawnych lornetek 
niż stereotypowe i od dawna "oklepane" lornetki 6X 30. Nowe lornetki 
już wkrótce ukażą się w sprzedaży i w odróżnieniu od 2 lunet poprzed
nich, będą dostępne dla wszystkich, oczywiście dysponujących odpo
wiednią kwotą pieniędzy. Tabelka poniższa przedstawia najważniejsze 
dane 5 lornetek produkcji P. Z. O. oraz ich orientacyjne ceny (jedynie 
z grubsza przybliżone, wg informacji P. Z. 0 .); do tabelki włączono 
również 2 typy lornetek produkowanych dotychczas (2,5 X 24 oraz 6X30). 

-

Ozna~zenie - ~ 0 obie~owiększ. l Pole widz . , Ciężar l 
--

Cena 

L Te l 24 mm l 2,5 X 80 l - 195 zł 

LT6 X 30 30 
" 

6 X 8°30' 520 g 710- 760 zł 

L 8 X 30 30 ~ 8 X 8°30' 550 
" 

ok. 1.200 zł 
L 8 X 40 40 

" 
8 X 6°20' 590 

" " 
1.400. 

Lll X 40 40 
" 

10,8 X 6°20' 640 
" " 1.600 " 

Podano ciężar samych lornetek, ciężar futerału wynosi 400-7-500 g). 
Poza pozycją pierwszą wszystkie lornetki są pryzmatyczne, z optyką 

pokrytą nalotami przeciwodblaskowymi. Na specjalną uwagę zasługują 
lornetki 8X 30 oraz 11 X 40 wyposażone w szerokątne okulary o polu wi
dzenia 68°, pozostałe lornetki zaopatrzne są w powszechnie stosowane 
okulary Kellnera o polu widzenia ,...., 50°. 

Przez zastosowanie lunetek nasadkowych (patrz: dr J. Pagaczewski: 
"Niebo przez lornetkę", Kraków 1947) istnieje możliwość 5-7-5-krotnego 
zwiększenia powiększenia dla celów amatorskich obserwacji astrono
micznych, jakość obrazów będzie jednak w przypadkach takich obniżona 
i sposób ten polecać można jedynie w przypadku braku lepszego narzę
dzia obserwacyjnego. 

Sprawność optyczna i obserwacyjna omówionych w punktach 1-3 
lunet i lornetek (tj. zdolność rozdzielcza, zasięg itd.) nie wymaga spe
cjalnego omawiania, odpowiada ona bowiem w zupełności standartom 
przyjętym dla narzędzi tego rodzaju i tej wielkości. 

Antoń i Piaskowski 
Warszawski Oddział P . T. M. A. 
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Gwiazdy zmienne 

Efemerydy gwiazd zaćmienioWYch na czerwiec br. (czas środk.-europ.) 
RZ Cas: ld21h15m, 3dlh45m. 7d20h45m, 9hld15m, 13h20dOOm. 15dOh30m, 

19dl9h30m, 20d24hOOm, 25d18h45m, 26d23h30m. 
Lyr: VI, 12d6h, 25d4h. 
U Oph: VI,3d23h30m, 9dOOh15'll,14dlhOOm. 19dlh45m, 24d2h45m, 25d18h45m, 

29d3h30m, 30d19h45m. 
A W Peg: VI, 4d5h, 14d20h. 25dllh. 
EE Peg: VI, 4dlh45m, lld23hOOm, 25d2h15m. 

Andrzej Wróblewski 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Czerwiec 1958 rok 

Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązują
cym w Polsce. Aby przejść na chwilowo zaprowadzony czas letni, należy do 
każdego momentu dodać jedną godzinę. Symbole: d, h, m, s - oznaczają dnie, 
godziny, minuty i sekundy czasu, podczas gdy przez: •, ', ", oznaczono stopnie, 
minuty i sekundy łuku. Przez <X• a. oznaczamy, jak zwykle, współrzędne równi
kowe ciał niebieskich, wznoszenie proste i zboczenie; A• <P• oznaczają długość 
l szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziemi; mg - wielkość gwia
zdową. 

ld-30•1. Planety i planetoidy. M er kury, 18. VI. w górnym złą
czeniu, praktycznie biorąc niewidoczny; dopiero pod sam koniec mie
siąca może będzie możllla próbować zobaczyć go po zachodzie Słońca 
na jasnym tle nieba. W e n u s wschodzi około 211 przed Słońcem; z Ryb 
przechodzi do Barana ,a koło 20. VI. do Byka; jasność minus 3.5 mg. 
14. VI. Wenus ulegnie zakryciu przez Księżyc. M ar s, zwolna jaśniejąc. 
przesuwa się w gwiazdozbiorze Ryb i wschodzi ok. 2 godziny przed 
Słońcem. J o w i s z przez cały miesiąc nie zmienia wyraźnie położenia, 
gdyż znajduje się w miejscu zwrotnym swojej dorocznej pętli - zmi{'
niając ruch wstecznego na prosty. Praktycznie .. tkwi w miejscu", kilka 
stopni na pn. od Kłosa Panny, błyszcząc światłem gwiazdy - 2 mg. 
Jeszcze możemy śledzić teleskopem co ciekawsze ziawiska zaćmień 
i przejść przez tarczę cieniów - jego 4 galileuszOWYCh satelitów. S a
t urn w Wężowniku porusza się ruchem wstecznym i jest przez całą 
noc widoczny w okresie przeciwstawienia do Słońca (opozycji) (13. VI) . 
.Test to najlepszy okres w ciągu tego roku dla obserwacji teleskopowej 
tej bardzo ciekawej i efektownej planety. Dzięki najszerszej rozwartym 
pierścieniom (27°) obraz teleskopOWY jest nadzWYczaj efektowny. Jasność 
planety +0.3 mg. Uran widoczny w l części nocy w Raku, w pobliżu 
gromady Praesepe i gwiazdy a Cne jako gwiazda 6 mg; zwolna odsuwa 
się od obu ruchem prostym. N e p t u n a znaleźć można na przedłuże
niu linii łączącej gwiazdy k Vir - 96 Vir jako gwiazdę 8 mg.; pod 
koniec miesiąca Neptun zatrzymuje się i zmienia ruch z wstecznego 
na prosty. Cer e s i J u n o praktycznie przestają być dostępne obser
wacjom. 

Miesiąc czerwiec nie sprzyja obserwacjom ze względu na okres tzw. 
białych nocy, polegający na tym, że bezpośrednio po długim zmroku 
następuje świt. Przez całą noc można czytać duży druk. 

Blask księżyca przeszkadzać będzie najbardziej w pierwszych i ostat
nich dniach miesiąca. 

2d-17d. Spadają Scorpionidy, bardzo powolne. 
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2dl8h35m. Księżyc w okresie pełni minie Saturna w odległości 5 tarcz 
(2040') od północy. 

4d Największe wschodnie odchylenie Tytana (najjaśn. księżyc Sa-
turna). 

J2d Największe zachodnie odchylenie Tytana. 
14dOh. Saturn w opozycji do Słońca. 
J4d. Zakrycie planety Wenus przez Księżyc. 

Poznań 2h50m7 
Wrocław 2 50. 7 
Toruń lh52m5 2 51 . 5 
Kraków 2 46 . 4 
Warszawa l 50. O 2 49. 9 

W Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie początek zjawiska przed wscho-
dem Księżyca. Jasność Wenus - 3.5 mg. 

19d Największe wschodnie odchylenie Tytana 
21cl23h. Foczątek lata na półkuli północnej. 
23<1-30cl. Spadają Draconidy, bardzo powolne. 
25<120h59m. Księżyc minie Jowisza w odległości 2°02'. 
28 Największe zachodnie odchylenie Tytana. 
30dOhJOm. Księżyc około pełni mija Saturna od północy w odległości 

2°.6. 

Zjawiska w układzie księżyców gallileuszowych Jowisza 
Czerwiec 1958 r. 

~ ~rodk.-l CZai l zjawl1ko ; •rodk.- zjawlako ; jrodk.· zjawloko ; bodk.- zjawloko l CZOJ l l l czao l l l czao l 
Q europ. Q europ. Q europ. Q europ. 

h m h m h m h m 
l 23 15 42Jl3 9 23 15 lJ4,23 15 23 15 2Jl34 24 2315 4J213 
2 23 15 41J23 lO 23 15 Jl34 16 23 15 1J423 25 23 15 21J43 
3 23 07 2 kpc 23 24 2 ppc 17 23 15 4J213 26 23 15 3Jl4 

2315 42Jl3 11 142 2 kpc 18 23 15 421J 23 43 2 pc 
4 21 37 3 kpc 23 15 213J4 19 23 15 43Jl 27 23 15 31J2-ł 

2315 4213J 23 20 3 ppc 23 27 2 kc 28 20 l3 2 kpc 
5 23 15 43Jl2 12 136 3 kpc 20 23 l 5 431J2 2315 32Jl4 
6 l 57 l ppc 23 15 3J124 21 23 15 432J 29 23 15 2J4 

23 15 43J2 13 23 15 31J24 22 o 15 l ppc 23 23 3 kc 
7 114 l kc 14 22 20 l ppc 23 15 42J3 30 20 38 l ppc 

22 35 l kpc 23 15 23J4 23 33 l kc 22 47 l kpc 
23 15 4231J 15 o 29 l kpc 23 20 52 l kpc 23 15 1J234 

8 23 15 24Jl3 21 38 l kc 2315 41J23 

Oznaczenia zjawisk: Foczątek Koniec 
Zaćmienie księżyca pc kc 
Zakrycie księżyca przez Jowisza pk kk 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza ppk kpk 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (lo, Europa, Ganl
medes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
J- Jowisz. 

Każdego dnia o 23"15m podano położenie wzajemne księżyców i Jo
wisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 

l' 
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~- lh czasu ... Szczecin 
"' Jrodk.-europ . .... 
"' ~ r. czasu l a; l ~ wach. l zach. 

m h m o h m h m 
Y. 31 + 2.6 4 31 

!21.8 
341 20 19 

VI. lO + 0.9 5 13 ~.i.O 3 35 20 28 
20 -1.4 5 54 23.4 3 33 20 34 l 30 -3.4 6 36 t23,2 3 37 20 34 

l VII. lO -5.2 7 15 22.3 3i6 20 28 

(b CZBIU 
\\'aruawa 

Cll "' ..., środk.-europ. .... 
"' "' ~ a; l ~ woch.lzach. ~ 

hm o hm bl71 
VI. l 15 46 -17.4 19 14 3 14 VI. 11 

2 16 47 -18,9 20 17 4 03 12 

l 3 17 47 -19.1 2107 s 00 13 
4 18 45 -18.2 2149 605 14 
5 19 41 -16.2 22 23 7 12 15 
6 20 33 -13.5 22 52 8 20 16 
7 21 23 -10.2 23 17 9 28 17 
ll 22 11 - 6.6 23 38 10 33 18 
9 22 57 - 2.7 -- 1138 19 

lO 23 42 + 1.2 O Ol 12 42 20 

SŁORCE 

Poznań Wrocław 

wach. l zach. wsch. l zach. 

h Dl h m h Dl h "' 
3 37 20 03 3 44 19 56 
3 31 20 12 3 38 20 05 
3 29 20 18 3 36 20 10 
3 33 20 18 3 40 20 10 
342 2012 3 49 20 05 

KSIĘZYC 

Jh CZOIU 
Warazatua 

środk.-europ . 

a; l ~ wtch.j zach . 

hm o bl71 hm 
o 27 + 5.0 o 22 1345 
112 + 8,7 o 43 1449 
l 59 +12,0 l 08 15 53 
2 47 + 14.9 l 37 16 55 
3 37 + 17.1 211 17 56 
4 30 + 18,6 2 52 18 53 
s 23 +19.2 340 19 45 
6 18 + 18.7 4 37 20 30 
7 14 + 17.4 s 41 2109 
8 09 +IS.O 6 51 21 41 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. l zach . mech.j zach. wach. l ~ach. 

h m h "' hm hl71 b 171 h m h ... h m h ... h 171 

3 18 20 08 3 37 19 39 3 22 19 46 3 29 19 31 3 31 19 42 
311 20 18 3 31 19 48 316 19 55 3 23 19 40 3 02 19 51 
3 09 20 24 3 29 19 53 3 14 20 00 3 21 19 45 3 00 19 57 
313 20 24 3 33 19 54 3 18 20 Ol 3 25 19 46 3 04 19 57 
3 22 2017 3 42 19 48 3 27 19 55 3 34 19 40 3 13 19 51 

Fazy Księżyca: 
lh caaau 

"' 
Wanzawa .. h 

Pełnia VI. l 22 .... środk.-europ . 

"' ~ a; l ~ 

bUl o 
VI. 21 9 03 t11.7 

22 9 57 7.8 
23 lO 50 + 3,4 
24 1143 - 1,2 
25 12 37 - 5.7 
26 13 32 -10.0 
27 14 28 -13,7 
23 15 26 -16.6 
29 16 25 -18.5 
30 17 24 -19.2 

w1cb.j zach. 

hm b m 
8os 22 12 
9 20 2238 

lO 3? 23 04 
1154 23 30 
1311 :!35S 
14 29 --, 
15 46 o 3Ji 
16 57 l 09 
18 02 l 53 
18 57 2 46 

Ostatnia kw. VI. 9 08 
Nów VI. 17 09 
Pierwsza kw. VI. 24 11 

OdległoA~ l średnlea 
Kslę:tyea tarezy 
od Ziemi 

rt h 

Najw. VI. ll 51 29.5 
Najm. VI. 26 10 , 32.4 

c: 
::0 
> 
z 

> 

..... 
co ..... 



Czerwiec 1958 r. PLANETY i PLANETOIDY 

Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Ceres (l} Juno (3) 
as -as 
Q ot l ll ot l ll ot l ll ot l ll ot l ll ot l ll ot l ~ Ot l ll ot l ll 

b m o b mi o b m o hm o b m o 
b ", , o 

b "'l o b "' o b m o 
Y. 31 3 10 +15.5 ISO+ 9.0 23 44 - 3.9 13 25 - 7.4 17 32 -21.9 8 4.4 + 18.8 14 04 -10.7 8 48 +26.7 7 46 + 14.9 

Yl. 10 4 26 +21.2 2 34 + 12.8 O lO - 1.2 13 23 - 7.3 17 29 -21.8 8 46 + 18.7 14 03 -IO.f• 9 04 +25.5 8os + 14.5 
20 5 59 +24.6 3 20 + 16.3 o 37 + 1.5 13 22 - 7.2 17 25 -21.8 8 48 + 18.5 14 02 -10.5 9 20 +24.2 8 24 +14.0 
30 7 31 +23.7 4 08 + 19.2 l 02 + 4.2 13 23 - 7.4 17 22 -21.8 8 50 + 18.4 14 02 -10.5 9 37 +22.8 - -

VII. 10 8 45 + 19.5 4 57 + 21.3 l 27 + 6.6 13 25 - 7.6 17 201-21.7 8 52 + 18.2 14 02 -10.5 - - - -

wsch. zach. wscb.l zach . wsch. zach. wsch. zach. wsch. ~wsch.~~ wsch. ~~wsch. ~~wsch.~~ ---------- -------
b m b m bm hm hm hm hm hm bm hm hm hm hm b m hm b m hm b m 

Y. 31 2 48 17 38 2 04 15 41 l 06 12 28 15 02 l 52 20 35 4 33 8 00 23 31 16 04 2 09 7 07 o 32 7 31 22 04 
VI. 10 2 48 18 50 147 16 07 o 35 12 30 14 11 l 21 19 52 3 51 7 24 22 52 15 23 l 29 6 53 23 59 7 12 21 42 

20 3 16 120 19 l 34 16 34 o 08112 30 13411 028 19 09 3 0816 48 2214 14 431 o 49 6 41 23 26 6 53 21 20 
30 4 15 21 54 l 24 17 00 23 40 12 30 13 03 23 09 18 27 2 26 6 l! 21 36 14 00 o 09 6 29 22 53 - -

VII. lO 5 19 21 00 121 1723 23 13 12 28 12 26 23 10 17 44 144 5 35 20 58 13 18 23 31 6 07 22 20 - -

'"d 2. ~ crQrJ> 
~~a~ ~§ rJ> "':;l :><" crQ N ,;-~2.N E' <lo ... ~ ~ ~ o ~ . - "' 

11> ~- "' a. 3 Ci: :l - .. n 'O ~» rio n" ".a. :D ;;; ;;- a. o :l ~- ;;;· 
:-v~ 

:>;" -o :l ... c 11> o crQ o -"'.., lU ..... "1 

q 11> '"' 
N <"> 

(;' ~ VJ ll 'O .... ~ ~ '"' 
11> N C 11> :l c 

N '< a. -· 
~ ~ ą 

o-<">a.a. ~ ,., p) o. 
'"' :l ~ :l O" "' ;:l 3 :l N ~ - o :l "' ~ :l ,.n'O N '"d"'~ e: 3 ~ & :>;""' :l o .... .,. :l c "' "' :l "' 11> crQ '< 

~:D ;:s- "' :>;" t-• ::s~- "' ~ 3 8 N ~ '"0'8 :>;" - · -·'"' 
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KOMUNIKATY ODDZIAł..ÓW P. T. l\1. A. 

na czerwiec 1958 r. 

-'Ddrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej. 
Białystok - Ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły InżynieryjneJ . 
tliet.z - Przedmieścle 618 

Cena ł zł. 

C:tęstochowa - Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Parku Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz 17-19. Pokazy 
nieba w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzcanim zgłoszeniu w Se-· 
kretarlacie. 

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

Gdańsk - Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne -
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowską 34 tel. 6-419. Sekretariat czynny we środy l piątki 
w godz. 17-18. 

Gdynia - Ul. lO-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne. 
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmumy wieczór, po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu: J . Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingra
du 32, teł. 52-481. 

.lęlrzejów - Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, 
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgło
szonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Siedzibą Oddziału jest Planetarlum i Obserwatorium Ludowe, Cho
rzów l, skr. poczt. 10, teł. 301-49. - W każdą pierwszą sobotę miesiąca Wieczory 
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę mie
siąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetanum od godz. 18 

Kraków - Ul. L . Solskiego 30, m . 4. Sekretariat czynny w poniedziałki l czwartki 
godz. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki godz. 18-20. Pokazy nieba na Wa-
welu w bezchmurne wieczory , od godz. 19-21. . 

Krosno n. W . - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki l, I p., Jan 
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkle~· : 

· niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu . . . 
t.ódź - w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p ., pok. 512. Sekretariat 

l biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. !8-20. Pokazy 
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed loka
lem Koła . 

Nowy Sącz - Lokal własny przy ul: Jagiellońskiej 50 a, teł. 80-52. s'e~retariat 
czynny codziennie w godz. 16-19. 

Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świat, odbywają się pokazy 
nieba obok Szkoły Podstawowej Nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim . 
Wycieczki po uprzednim 'porozumieniu telefonicznym Nr 24-74 (Muzeum Ma
zurskie). Zebrania Członków Oddziału w każdą 3-clą sobotę miesiąca od godz. 
18-tej w Muzeum Mazurskim. Ze względu na okres wakacyjny w lipcu i sierpniu 
Zebrań nie będzie. · 

Opole -Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pok. ł!l. 
Sekretariat cz:vnny codziennie w godz. 10-18. 

Ostrowlec Swlętokrzyskl- Lokal własny, Zakładowy Dom Kult., Al. l Maja, III p . 
Oświęcim - Ul. Władysława Jagiełły 2. Pókazy nieba odbywają slq w każdy bez
. chmur,ny czwartel,c od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu : H .· Sh.ipka. 

ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30-20 
Plock - J . Burzyńskl, pi. Narutowicza l. - Delegatura ,.Ruch" . . 
Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat i biblioteka czynne 

·we wtorki i czwartki w godz. 17-19, w tymże czasie czynna pracownia szlif! er-. 
'ska. Publlczne: pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwar
tkowy w Parku im. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. obok Palmlaml. .. 

Raelbórz - Ul. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcace. 
Szczecin - Katedra Fizyki Politechnikl Szczecińskiej . sekretariat czynny we środ:v 

w godz. 2D-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę. W razie 
niepogody rezerwowanym dntPm jP•t czwartek. 

Szczecinek - Lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m . 3. 
Toruń - Lokal własny, ul. M. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne w po

niedziałki l czwartki w godz. 18-20, ·oraz w · soboty w godz. 17- 19. · D n fa 
9. VI. odćzyt mgr ·st. Gorgolewskiego p . t. ,.Wycieczka w W~zcchświat" Dnia 
23. VI. odczyt Inż. :r. Sołonlewicza p . t. ,.Astronautyka". Początek o godz. 18. 

Warszawa - Lokal Wła'Sny przy Al. Ujazdowskich 4. Sekretariat l Sekcje czynne 
we wtorki, czwartki i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny 
wieczór w godz. 19,15-21. 

Wrocław - Lokal własny przy ul. Pioniersklej 11. W dniu 13. VI. o godz. 18 
w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Mazowiecka 17, we Wrocławiu, 
Zebranie członków, na którym będzie wygloszony referat naukowy. Szczegóły 
podane będą w prasie miejscowej . W miesiącach lipcu i sierpnht, ze względu 
na okres wakacyjny, działalność odczytowa zostaje przerwana . 

Cena dla Członków PTMA 3 zł. 


