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M. ŁOBANOW. 

Chemja gwiazd. 
Wielki .... Yewton pierwszy rozszczepił światło białe i otrzy

mał widmo ciągłe. Jednak ani Newton, ani inni współcześni 
uczeni nie dostrzegli w tym przypadku, że złożone drgania bia
łego światła zostały rozłożone na drgania proste. 

Dopiero na początku XIX stulecia Fraunhofer pierwszy 
otkryl ciemne linje w widmie słońca, lecz i on nie mógł objaś
nić tego zjawiska; FreM~el był pierwszym, który próbowal tló
maczyć linje Fraunhofera jako wahania proste, mające okreś
loną długość fali. 

Prmtnhofer badał widma niektórych pierwiastków, ogrze
wając je w płomieniu, lub przepuszczając iskrę elektryczną; 
dalej dużo przyczynil się Wiston, który zbadał widma: ołowiu, 
cyny, kadmu i bizmutu. Następnie dużo p~acowali w tej dzie
dzinie 8tewart, Brewster, F'oncgult i inni; szczególnie ten ostat
ni zrobił ważne odkrycie, mianowicie stwierdził, że w labora
torjum można otrzymać ciemną linje, odpowiadającej linji D 
(sód) widma słonecznego. Lecz nie mogli stwierdzić związku 
pomiędzy jasnemi i ciemnemi linjami widma. 

Dopiero X irchhoff w r. 1859 ogłosił prawo, które skie
rowało analizę widmową na prawidłowe tory. Jak wiado
mo prawo Kirchhoff'a polega na tern, że jeżeli między źródłem 
białego światła i pryzmatem umieścimy rozżarzoną parę jakie
goś pierwiastka, to w widmie ciągłem (światła białego) zauwa
żymy ciemne linje, odpowiadające jasnym linjam rozżarzonej 
parze tegoż pierwiastka. Zaznaczyć trzebe~, że źródło światła 
białego powinno mieć temperaturę wyższą niż temperatura par 
rozżarzonych; jeżeli zaś temperatura pary będzie wyższa, otrzy
mamy linje jasne, jaśniejsze niż tło widma ciągłego. Oprócz 
tego Kirch/wf( stwierdził zdolność pochłaniania fal świetlnych 
(określonej długosci dla każdego z poszczególnych ciał) przez 
różnorodne ciała stałe i ciekłe. 

Zakładając że metoda analizy widmowej jest dostatecznie 
znana czytelnikom, rozpatrzymy sposoby zastosowania jej w as
tronomji. Przyrządy, które znajdują zastosowanie, są to głów
nie spektroskopy, spektrometry i spektrografy. Jak wiadomo 
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budowa spektroskopu jest następująca: światło przechodzi naj
pierw przez szczelinę, potem przez jeden lub kilka pryzmatów 
{w celu zwiększenia kąta rozszczepienia, czyli dyspersji) następ
nie do okularu; spektrometr podobny jest do spektroskopu lecz 
ma urządzenie pozwalające nadzwyczaj dokładnie mierzyć po
łożenie linji widmowych; spektrograf zaś zamiast okularu po
siada kamerę fotograficzną (rys. 1). 

Rys. l. 

Wiadomo, że oprócz słońca i księżyca, które mają dość 
wielką średnicę, planety i gwiazdy można uważać za punkciki, 
z tego' powodu obserwując je przez spektroskop otrzymamy 
tak wązkie widmo, że nie można będzie na niem dostrzec ja
kiejś linji. Stosując soczewkę cylindryczną rozciągamy punk
cik w linje i usuwamy w ten sposób niedogodność. Lecz ob
serwacje przy pomocy spektroskopu są bardzo uciążliwe, szcze
gólniej, kiedy trzeba mierzyć linje widmowe; w tym v..ypadku 
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używamy spektrografu (z pryzmatami lub siatką dyfrakcyjną) . 
R owlaJ/Il używając siatki dyfrakcyjnej mającej w 1 cm. 8000 
kresek, otrzymał, przy pomocy tej siatki, widmo słońca długoś
ci 13 metrów i zawierające przeszło 20 000 linji. 

Fotografowanie widm ciał niebieskich i następne badanie*) 
tych fotografji, zajmują bardzo ważny dział astrofizyki pod naz
wą "astrospektroskopii". Badając Klisze i mierząc lin je wid 
mowe możemy dokładnie wnioskować o stanie badanego cia
ła niebieskiego. Co zaś dotyczy planet, to są one ciałami świe
cącemi światłem odbitem, czyli mamy do czynienia ze świat
łem słonecznem; niektóre właściwości tych widm pochodzą 
głównie od pochłanian i a światła słonecznego przez atmosferę 
planet, lub są , prawdopodobnie, wynikiem własnego promie
niowania planet (Jowisz, Uran, Neptun). Przytern trzeba do
dać jeszcze, że wszystkie widma ciał niebieskich zawierają lin je 
absorbcyjne atmosfery ziemskiej , czyli tak zwane linje tellu 
ryczne. Linje te powstają wskutek pochłaniania · światła przez 
tlen, ozon i parę wodną atmosfery. 

Najlepszemi instrumentami dla astrospektroskopii są oczy
wiście reflektory, które nie posiadają aberacji chromatycznej ; 
oprócz tego dużą zaletą reflektorów jest wielka siła świetlna , 
zaś niedokładności w krzywiźnie powierzchni zwierciadła nie ma
ją żadnego wpływu. 

Jak wiadomo promienie pozafiołkowe i pozaczerwone są 
bardzo pochłaniane przez sz~ło; otóż stosując w pierwszym 
wypadku astrograf z kwarcową optyką otrzymujemy fotografje 
zawierającą część widma pozafiołkowego. Dla pomiarów wid 
ma pozaczerwonego stosujemy spektrometr z pryzmatem zro
bionym z ciała przepuszczającego tę promienie np. z soli ka
miennej. Pomiary nad widmem pozaczerwenem są bardzo 
uciążliwe, gdyż jak wiadomo promienie te nie dają się sfoto
grafować, mierzymy je więc bezpośrednio za pomocą termoele
mentu, połączonego z bardzo czułym galwanometrem. 

Od zmiany temperatury zależy zmiana wielkości kąta za 
łamania pryzmatów, otóż warunkiem otrzymania dobrych klisz 
jest stała temperatura; uskuteczni a my to w ten sposób, że 
cały spektrograf umieszczamy w termostacie z elektrycznem 
ogrzewaniem i termoregulatorem (dokładność około 0.01 C). 
Nie spełniając tego warunku otrzymamy fotografję bezużytecz
ną, gdyż podczas kilkugodzinnych ekspozycji temperatura po
wietrza może znacznie się zmienić. Fotografje widm ciał nie
bieskich zostały otrzymane, nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfi-

*) Mierzenie linji widmowych uskuteczniamy za pomocą specjal 
nych mik roskopów lub stereokomparatora (patrz "Uranja" N2 1 artykuł 
p. B. Zaleskiego "Stereokomparator i t. d. "). 
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kować linji tych widm z linjami widm pierwiastków, otrzyma
nych w laboratorjach; ta sama przyczyna nie pozwala nam 
mierzyć klisz, gdyż nie wiemy jakiej długości fali odpowiada 
linja zasadnicza*). Fotografując jednocześnie obok widmo ja
kiegoś znanego pierwiastka (wodór, hel) usuwamy tę niedo
godność-

Pole działania spektrografu jest jednak ograniczone, na
wet przy długich ekspozycjach n ie dają się sfotografować 

Rys. 2. 

gwiazdy poniżej 6.0 wielkości, tylko ~ obserwatorjum na 
Mount Wilson może za pomocą 2.5 metrowego .(rys. 2) reflek
toru posunąć tę granicę do 8.0 wielkości. Zeby otrzymać 
widmo gwiazd słabych, używamy innej metody, mianowicie 
przed objektywem astrografu**) umies7czamy jeden lub kilka 

*) Linja, od której zaczynamy mierzyć inne linje widma. 
**) Aparat folograficzny używany dla folografji nieba. 
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pryzmatów (rys . 3). Metoda ta pozwala nam fotografa wać widma 
gwiazd bardzo słabych; w celu rozszerzenia widma stosujemy 
również soczewkę cylindryczną. Za pomocą pryzmatów ob
jektywowych zbadane zostały widma przeszło 222 000 gwiazd 
(do roku 1921) praca ta była prowadzona głównie przez W. 
Pick l'rinp 'a i jego współpracowników (obserwatorjum Harwardz
kie). Metoda ma tę . dogodność że otrzymujemy fotografję 
widm dużej ilości gwiazd (rys. 4), co ułatwia porównanie, od
nalezienie nowych gwiazd, oraz nowych 
zmiennych. Ujemną stroną te j metody 
była niemożność otrzymania widma po
równania źródła ziemskiego, lecz i ta .;;:::=~ 
trudność została pokonana przez uży- -~---::~!.._:· 
cie flitrów świetlnych , zawierających so 
le niektórych pierwiastków rzadkich 
(erb, neodym, prazeodym). Dają one 
widma absorbcyjne dokładnie zmierzo
ne. Otrzymujemy więc w ten sposób 
widma porównania. 

Zanim przejdziemy do szczegóło
wego rozpatrzenia widm gwi e zdnych, 
zobaczymy jakie wyniki otrzymaiiśmy 
w tym dziale astrofizyki. 

Po pierwsze musimy stylierdzić, że 
cały ws;;.:e(·h.~wiat jest zbudowany z tych 
samych piPnviastków, które są dobrze 
znane na ziemi; niektórych tylko linji 
nie możemy zidentyfikować z linjami 
znanych pierwiastków, do tych linji za
liczamy linje tak zwanego .,n ebuliwm", 
który znajduje się w mgławicach, skąd 
i pochodzi jego nazwa. Po drugie zaś to , 
że na podst<;~wie astrospektroskopji, jak 
powiedziałem wyżej, można wnioskować 
o stanie fizycznym ciał niebieskich, a co 

Rys 3. 

zutem idzie, opracować teorję "rozwoju gwiazd" (np. 11. .N. 
R ussel' a.). 

Najłatwiej było oczywiście zbadać skład chemiczny na
szego słońca; otóż badanie widma pokazało, iz bez żadnych 
wątp l iwości znajdują się na nim następujące pierwiastki*): 

*) Spis pierwiastków jest uło żony według ilości zidentyfikowanych 
linji widmowych (liczby w nawiasach). 



6 URF\NJFI 

Rys· 4. 

Żelazo (2000 lub więcej) Sód 
Nikiel Krzem 
Tytan Wodór 
Mangan Stront 
Chrom Bar 
Kobalt Glin (4) 
Węgiel (200 lub więcej) Kadm 
Wanad Rad 
Cer Erb 
Wapń (75 lub więcej) Cynk 
Skand Miedź (2) 
Neodym Srebro (2) 
Lantan Beryl (2) 
Itr German 
Niob Cyna 
Molibden Ołów (1) 
Pallad Potas (1) 
Magnez (20 lub więcej) 

niezupełnie stwierdzona obecność następujących pierwiastków: 
Iryd, Osm, Platyna, Ruten, Tantal, Tor, Uran 

nieobecne: 
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f\rsen, Bizmut, Cez, Złoto, Rubid, Selen, Bor, 
f\zot, Ind, Rtęć, Fosfor, Siarka, Tal, Prazeodym*). 

Co zaś dotyczy obecności na słońcu tlenu, fluoru, chloru, 
bromu, jodu i innych, to kwestja ta nie jest załatwiona osta
tecznie. Według badań S. Joh?l'a (Mount Wilson) w w1dmie 
słońca niema nawet główniejszych linji odpowiadających tlenowi. 

Więc widzimy, że analiza chemiczna ciał niebieskich opar
ta jest na analizie widmowej; lecz zdarzają się wypadki, kiedy 
można wykonać analizę bezpośrednio , posługując się metoda
mi chemji analitycznej. Są to wypad~i analizowania meteorów. 
Jednak i one za~ierają dobrze znane na ziemi pierwiastki: 

Krzem, Glin, Zelazo, Magnez, Wapń, Sód, 1->otas, Nikiel, 
Kobalt, Mangan, Fosfor, Tlen, Siarkę, Węgiel i t. p. 

Praca nad identyfikacją linji, otrzymanych przy pomocy 
.astrospektrografów i otrzymanych w laboratorjach, jest bardzo 
trudna, gdyż trzeba wziąć pod uwagę to, że warunki są bardzo 
odmienne. Na gwiazdach i mgławicach mamy ciśnienie i tem
peraturę oraz wyładowania elektryczne i pola magnetyczne 
daleko potężniejsze, niż te, które jesteśmy w możności otrzymać, 
to też z pomocą, jak zobaczymy póżniej , przyszła teorja budo
wy materji, na podstawie której daje się wytłómaczyć pocho
dzenie linji widmowych. 

c. d. n. 

*) Z punktu widzenia chel))icznego, ciekawą jest nieobecność pra
zeodymu, gdyż na ziemi neodym i prazeodym zawsze znajdują się razem 
i zdradzają oprócz tego taką chemiczną analogje, że były odkryte w mie
szaninie jako jeden pierwiastek .,dydym", na s tępnie rozłożony na powyż
sze dwa. 

M. BIALĘCKI. 

Obserwacje powierzchni Księżyca. 
l. 

Wśród milośników nieba niemało znajduje się posiadaczy 
lunet astronomicznych o średnicy objektywu około 10 cm. lub 
większych. Obserwacje, wykonywane miejszemi lunetami, są 
trudne, męczą prędko oko i nie dają dobrych wyników. Jeżeli 
teraz r ozporządzają kilku okularami o cordz większem powię
kszeniu, to śmiało mogą przystąpić do obserwacji Księżyca. Jak 
wiemy, pierwszym krokiem astronoma-miłośnika, posiadającego 
lunetę, jest zwrócenie jej na naszego satelitę. Jest to pierwszy 
etap jego w wędrówce po niebiosach. 

W niniejszym artykule zapoznamy miłośnika nieba ze spo-
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sobami obserwacji, a następnie podamy opis powierzchni Księ
życa i tych utworów, które zasługują na uwagę. 

Kto pierwszy raz spojrzy przez lunetę na Księżyc, zostaje 
zdumiony jego widokiem. Ujrzy wówczas na powierzchni na
Szego satelity tysiące kraterów, rozmaitej wielkości, łańcuchy 
górskie, mnóstwo oddzielnych zbiorowisk górskich, szczeliny, 
jasne smugi, promienisto rozchodzące się od niektórych pun
któw i wiele innych szczegółów w utworach księżycowych. 

Chociaż księżyć należy uważać obecnie za bryłę martwą, 
wygasłą, jednak w miarę coraz dokładniejszych badań okazuje 
się, że na nim trwają pewne zmiany o charakterze niewyjaśnio
nym i zagadkowym ... 

Przystępując do obserwacji Księżyca, nie trzeba drogich 
instrumentów ani też specjalnego przygotowania. Należy tylko 
uzbroić się w cierpliwość i starać się o zebranie jak największej 
ilości materjału obserwacyjnego i rysunkowego i następnie do
kładnie go sprawdzić i porównać. 

W tym celu trzeba obrać jakąś niewielką cześć powierzchni 
Księżyca, gdzie zauważono zmiany, dobrze ją zbadać, starając 
się przytern wykonać możliwie dokładne rysunki. Rozumie się, 
że te pierwsze rysunki będą niezgrabne, nieudolne, lecz nie na
leży się zniechęcać tem niepowodzeniem. Dla nabrania większej 
wprawy moi na narazie wy konać rysunki niezbyt trudnych fra
gmentów księżycowych. 

Rysować należy jak najmniejsze części powierzchni Księ 
życa, np.: krater, plamę, szczeliny i t. d. 

Z powodu zmieniającego się ciągle oświetlenia powierzchni 
księżyca, rysunki trzeba robić prędko, zwracając uwagę wyłącznie 
na te utwory, które nas głównie interesują. 

Każdy taki rysunek powinien posiadać datę, godzinę i mi
nutę czasu obserwacji i położenie linji terminatoru na równiku 
księżyca i powiększenie okularu. 

Położenie terminatoru liczy się od głównego południka, 
dodatnio dla miejsc, które widać z ziemi na prawo od połud
nika głównego, i ujemnie - dla miejsc leżących od tego po
łudnika na lewo. 

Obserwować należy tylko w dobrych warunkach atmosfe
rycznych, kiedy powietrze jest spokojne i obrazy Księżyca w lu
necie . nie ulegają częstym zamgleniom. 

Podczas obserwacji Księżyca musimy umieć odróżnić zmiany 
o~tyczne od fizycznych. Pierwsze bowiem mają przyczynę w li
bracji, czyli wahaniu Księżyca; uwidocznia się to w rozmaitem 
położeniu kraterów i plarn na tarczy Księżyca. Widzimy wtedy, 
jak np. pewien krater na powierzchni co pewien czas leży wy
żej lub niżej, przesuwa się nieco :na wschód lub na zachód. 
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Wahania te są dosyć znaczne. 
Widzialny środek tarczy Księżyca przesuwa się względem 

swego średniego położenia o 6"50' na równiku i o 7"53' wzdłuż 
południka. 

Libracje Księżycowe wywołują zmiany w oświetleniu i mogą 
spowodować, że obrazy księżyca przyjmą inną postać, co może 
dać podstawę do przypuszczenia rzekomej zmiany w danym 
utworze. W tym wypadku trzeba umieć odróżnić wpływy libracji 
od wpływów fizycznych, wewnętrznych gl o bu księżycowego. 

Do bardzo ciekawych utworów księżycowych należą ciemne 
prążki, bruzdy; są to szczeliny w skorupie, które znajdują się 
na całej powierzchni, przeważnie jednak w sąsiedztwie gór. Szcze
liny widać i na dnie wielkich cyrków. 

Obserwacje szczelin są bardzo trudne; wymagają bowiem 
dobrych warunków atmosferycznych i dużych lunet. Niektóre 
z nich mogą być widziake w cią(_)u kilku zaledwie godzin i przy 
niskiem położeniu słońca. 

Podczas pełni ukazują się tylko największe szczeliny w po
staci białych prążków. 

Najwybitniejsze szczeliny znajdują się kolo cyrku Hyginusa, 
f\riadaeusa, F\ristarcha i wewnątrz cyrku Petavius. 

Obserwujący winien zwrócić uwagę, czy szczeliny zawsze 
są dobrze widzialne, i czy nie zmienia się ich szerokość i długość. 

Do obserwacji szczelin~ używać, o ile na to pozwalają wa
runki atmosfNyczne, najsilniejsze okulary. 

Jasne smugi również należą do zagadkowych zjawisk na 
Księżycu. Rozchodzą się one promienisto od niektórych krate
rów we wszystkich kierunkach, często na znaczne odległości. 
Jasne smugi występują tylko w czasie pełni. Szczególną uwagę 
zwraca układ promieni, wychodzących z krateru Tycho. 

Dziwny ten układ promienisty nie znajdują dotąd żadnego 
wyjaśnienia. 

Pożądane byłoby, aby obserwujący starali się zauważyć 
powstawanie tych zagadkowych promieni w miarę wzrastania 
fazy. 

Podczas pełni można zauważyć na Księżycu mnóstwo 
jasnych punktów, niektóre z nich są olśniewającej białości. 
Są to niewielkie kratery lub płaskie wyniosłości. 

Obserwacje tych jasnych punktów polegają na porówna
niu ich blasku z blaskiem sąsiednich części w celu zauważenia, 
czy nie ulegają zmianom. 

f\by ocenić blask jasnych punktów, używa się pewnej 
określonej skali. 

Według tej skali najaśniejszym punktem na powierzchni 
Księżyca jest środkowa górka cyrku f\ristarcha, która oznacza 
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się w skali liczbą l O. Zupełne czarne mieJSCe oznacza się O~ 
Znany badacz księżyca, KlPin, podaje spis punktów oraz 

ich jasność: 
l 0 

-- Najciemniejsze części wewnątrz cyrków Grimaldi 
i Riccioli. 

l 1
. / -Wewnętrzna powierzchnia cyrków Boscowich 

Billy i Zupus. 
2°- Wewnętrzna powierzchnia cyrków Endymnion , 

Le Monnier. 

2 1 ~ ·· - Wewnętrzna powierzchnia cyrków f\zout , 
Vitruvius, Pitatus, Hippalus i Marius. 

3 1 
./ - Wewnętrzna powierzchnia cyrku Hansen ,. 

Archimedes, i Mersenius. 
4 11

, 0 - Wewnętrzna powierzchnia cyrku Maniliu s, 
Ptolomaeus i Guerike. 

4 1
; ~~~- Zewnętrzna powierzchnia koło cyrku f\ristillu s.. 

i Sinus Medii. 
511 - Wał cyrków: f\rago, Landsberg, Bullialdus, zew ,_ 

nętrzna część koło Ke piera i Archimedesa. 
5 1 "'J - Wał cyrków: Picard i Timocharis, ~.smugi . 

Kopernika. 
6 11 

- Wał cyrków: Kant, Bessel, Macrobius, Mosting 
Flamsteed. 

6 1
//

1 --Wał: Langrenus, Theaetetus i Lahire. 
?fi - Theon, f\riadeus, Bode B., Wichmann i Kepler. 
8°- Wał Kopernika, Godin i Bode. 
8 1 

;;"- Wał Hipparcha C., Proelus i Bode f\ . 
go - Censorinus, Dionysius, Mosting f\ ., Marsenius 

B i C. 
g 1 
/- Wewnętrzna powierzchnia f\ristarcha i La-

peyrouse. 
10° - Środkowa górka f\ristarcha . 

Prócz tego należałoby jeszcze zwrócić uwagę obserwu
jących nasz "sre brny glob" na pewne zjawiska, dotąd małc;. 
badane, mianowicie na ciemne plamy- W astatich czasach 
](lPin i Plr·k rm1tf/ zajmowali się badaniem tych zagadkowych 
zjawisk. 

Otóż te dziwne zjawiska występują tylko wtedy, kied y' 
słońce znajduje si ę już do~yć wysoko nad niemi. 
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Zwykle selenografowie zajmują się badaniem utworów 
księżycowych, znajdujących się blisko terminatoru. Plamy 
ciemne, pojawiające się w okresie różnych faz, mało były dotąd 
badane. 

Zanim się przystąpi do obserwacji takiej ciemnej plamy, 
należy poprzednio przygotować sobie rysunek okolicy księżyca, 

•gdzie si~ pojawia plama. Rysunek samej plamy powinien być 
'Wykon01ny możliwie dokładnie. Plamy należy badać przy każ
dej fazie, z pomocą tego samego okularu. Zanotować trzeba 
i zabarwienie plamy. 

Obserwacje powyższe dla poczqtkująch narazie mogą się 
wydać bardzo trudne. Lecz nie należy się zniechęcać pierwszemi 
próbami. Dokładność, cierpliwość i systematyczność- oto czyn
niki, które są przyczyną doniosłych nieraz odkryć milośników 
nieba w dziedzinie astronomji. 

Poniżej zamieszczamy spis tych dzieł, które są niezbędne 
dla zajmującego się badaniem naszego satelity. 

E. Neison. Der Mond und die Beschoaffenheit und Gestal
tung seiner Oberflache. Nebst einem Atlas von 26 Karten 
und 5 Tafeln in Farbendruck. 

Lohrmann. Mondkarte in 25 Sectionen und 2 Erlauterung
stafeln. J. Schmidt Lipsk 1878 r. 

J. Schmidt. Karte der Gebirge des Mondes nach eigenen 
Beobachtungen in der Jahren 1840- 1874. 

E. Debes. Kleiner Mcindatlas. H. Wagner i E. Debes, 
Lipsk. 

n. d. c. 

.EDWARD STE\Z 

Z wyprawy na drugą półkulę. 
Po długotrwałych przygotowaniach, najeżonych najrozmait

szemi trudnościami finansowemi, okrętowemi, paszportowemi, 
konsularnemi i t. p., udało mi się wreszcie wyruszyć z Warszawy 
dnia 22 sierpnia 1925 r., aby przez Poznań, Berlin i Hanower 
udać się do Amsterdamu. Zamiary moje miały się wkrótce 
spełnić. Miałem na pokładzie "Fiandrji" odbyć daleką podróż 
do Ameryki Południowej , aby w czasie glugetrwałej drogi mor
skiej wykonać szereg pomiarów promieniowania słonecznego 
w różnych szerokościach geograficznych Oceanu Atlantyckiego. 

Badania naukowe polskie, dokonywane na morzu, należą 
obecnie jeszcze do rzadkości. Wynika to częściowo ze słabo 
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jeszcze nawiązanego kontaktu między społeczeństwem naszem 
a morzem, częściowo też wypływa z powodu wielkich trudności, 
jakie napotyka organizacja małej nawet wyprawy naukowej 
morskiej w czasach dzisiejszych. Tern chętniej też zabrałem 
się do rzeczy, mając nadzieję pokonania wszelkich trudności 
i osiągnięcia celu, którym było przebycie możliwie dużej drogi 
na powierzchni kuli ziemskiej w kierur.ku południka. 

Chodziło bowiem m. in. o wykrycie zależności, jaka zda 
wała się istnieć między charakterem widma słone cznego a sze
rokością geograficzną . lJ!fl". H'ł(l(l. Uorr?Z.Ifl iski , podczas swej 
podróży do Siamu w r. 1923, znalazł, że skład widma słonecz
nego przy przesuwaniu się obserwatora z szerokości średnich 
Europy ku równikowi zmienia się w ten sposób, iż promienio
wanie czerwone słabnie, a co za tern idzie, że promieniowanie 
fiołkowe wzrasta. Dw. Gon:.<.'fll 8k i ogłosił dotychczas wyniki 
prowizoryczne (patrz np. Rocznik Astronomiczny Obs. Krak. 
na r. 1925), zjawisko więc z punktu widzenta fizycznego nie 
było narazie dostatecznie wyjaśnione. Chcąc zatem sprawdzić . 
czy zjawisko zmienności widma słonecznego ma miejsce i w in
nych częściach kuli ziemskiej, i czy występuje również po 
drugi e j stronie równika, dążyłem do przebycia jaknajwiększej 
różnicy szerokości geograficznych. Dlatego też wybrałem linję 
okręto.vą Królewsko-Holenderskiego Lloydu, której okręty do 
cierają aż do stolicy Argentyny, pod 35'1 sze rokości na półkuli 
południowej. W ten sposób miałem zapewmoną różnicę sze
rokości między krańcowemi punktami drogi morskiej, wynoszącą 
około ćwiartki południka ziemskiego, co mi dawało możność 
wyznaczenia wpływu szerokości geogr. na promieniowanie sło 
neczne z wystarczającą dokładnością. 

Niestety, w praktyce nie zawsze jest tak , jak przewiduje 
teorja. Od samego Amsterdamu aż do brzegów Hiszpanji to
warzyszyły nam gę s te, nieprzenikliwe chmury, udaremniając 
wszelkie próby spostrzeżeń pyrheliometrycznych . Chmury te 
zrzedły dopiero pod Lizboną, pozwalając na pomiary między· 
przejściami pojedynczych obłoków przed tarczą słoneczną, ustą
piły zaś dopiero u wysp Kanaryjskich. Mijając słynną wyspę Ferro 
oraz znaną z badań słonecznych Teneryffę, lądujemy na czas 
krótki w Las Palmas, aby po nabraniu wody i paliwa ruszyć 
na pełny Ocean ku Ameryce Południowej. Chmury, które 
stale towarzyszą okrętowi aż do brzegów Brazylji, zgęszczają 
się znowu, pokrywając niebo pod Rio de Janeiro grubą war
stwą Strato ·Cumulus, nieustąpującą już aż do Argentyny. Niebo. 
południowe nie było więc łaskawsze od europejskiego, skut
kiem czego obserwacje nasze ograniczają się jedynie d o pasa 
o szerokośc i 55", zawartego między 42" N i 13" S. 
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Mimo tych nieprzychylnych warunków atmosferycznych, 
w jakich pracowała ekspedycja pyrheliometryczna, wyniki ba
dai1 przedstawiają się b. interesująco. Zagadnienie zmian 
widma słonecznego okazuje się jednak bardziej złożone, niż 
pierwotnie przypuszczano; zres1tą obecnie podlega ono szcze
gółowemu opracowywaniu. O wynikach tych zamierzam podać 
w "Uranji"' osobną wiadomość. Tutaj zaś pragnę podzielić się 
z Czytelnikami niektóremi wrażeniami, które odniosłem podczas 
pobytu pod egzotycznem niebem południowem . 

Jeszcze gdym wsiadał na okręt, zdawałem sobie sprawę, 
że podczas podróży będę świadkiem niezwykłych dla Europej 
czyka zjawisk niebieskich, związanych z przejściem na drugą 
półkulę . Pierwsze głębsze wrażeni e wywarło na mnie przejście 
sło11ca przez zenit (6 września). Dnia 7 września , gdyśmy się 
znajdowali na szerokości około 2" na północ od równika, zmie
rzyłem podczas dokonywania spostrzeżeń aktynometrycznych, 
wysokość słońca za pomocą pos iadanego kwadrantu . Ku memu 
zdziwieniu, zn a la z ł e m 94" , a więc więcej, niż kąt prosty. Jasną 
było rzeczą, że mi e rzyłem dopełnienie wysokości sło1ica do 180" . 
Aby zmierzyć właści wą wysoko ść, musiałem się odwrócić twa
twarzą na północ, słońce bowiem w dniu poprzednim przeszło 
na drugą stronę zenitu. Należy dodać , że deklinacja słońca 
w chwili jego przejścia przez zenit wynosiła 6," a więc zjawisko 
nastąpiło na 6 stopniu szerokości geograficznej. Przejście słońca 
przez zenit sprawiło na mnie większe wrażenie, niż owacyjnie 
dnia następnego obchodzone przepłynięcie przez równik, połą
czone z tradycyjnym chrztem przybywających po raz pierwszy 
na południową pólkulę pasa żeró w. 

Dziwny jest bieg pozorny słońca dla obserwatora, znaj
dującego się na równiku. Przyzwyczajeni jesteśmy w Europie 
do tego, że górowaniu słońca towarzyszą pewne cechy, a więc 
przedewszystkiem bardzo powolne zmiany wysokości słońca 
w okolicy kulminacji, oraz stc.le się zmieniający azymut. Ob
serwator, który pracował w pyrheliometrji przez lat kilka, tak 
jest do tego typu ruchu pozornego słońca przyzwyczajony, że 
będąc na równiku, mimowoli reguluje położenie przyrządu "po 
europejsku". Tymczasem pod równikiem sprawa ma się zu
pełnie inaczej; słońce biegnie wzwyż zupełnie pionowo, skutkiem 
czego wysokość jego stale wzrasta z jednakową prędkością aż 
do chwili południa. Azymut zaś , począwszy od wschodu słońca . 
pozostaje wciąż niezmienny . W południe następuje nagły zwrot. 
Azymut momentalnie zmienia się o 180," wysokość zaś, po 
przejściu słoń ca przez zenit, maleje z tą samą prędkością , z jaką 
rosła do południa. Zamiast wię c mierzyć wysokość wzgl. od -
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ległość zenitalną, wystarczyłoby wyznaczyć kąt godzinny. W tych 
warunkach wychodzi bowiem na jedno i to samo. 

Trzecią charakterystyczną cechą ru<:hu słońca na równiku, 
z którą trudno oswoić się człowiekowi, pochodzącemu ze śred
nich szerokości geograficznych, - to szybki wschód i zachód 
słońca i związana z tern krótkotrwałość zmroku. W rzeczy 
samej, u nas w Polsce słońce, kryjąc się pod horyzontem, 
schodzi pod kątem 40" względem horyzontu, dzięki czemu 
zmierzch trwa dwie godziny. Pod zwrotnikami zaś, dzięki pio
nowemu opuszczaniu się tarczy słonecznej, proces ten trwa 
zaledwie godzinę i 10 minut, a więc prawie o połowę krócej, 
niz w Polsce. Zjawisko to jest szczególnie wybitne, jeżeli się 
znajdowa(' w pomieszczeniu zamkniętem. Ciemność następuje 
wówczas prawie natychmiastowo. 

Takie oto zjawiska rozgrywają się na niebie podzwrotni
kawern we dnie, gdy warstwa chmur nie zasłania błękitu. f\le 
prawdziwy raj dla milośnika nieba nastaje dopiero z nadej
ściem nocy. Wówczas na ciemnem tle nieboskłonu rozbłysku
ją nieznane tajemnicze gwiazdy, bezladnie jakgdyby rozsiane 
po niebie, nad horyzontem zaś zawieszony jest poziomo wąski 
sierp księżyca, który majestatycznie opuszczając się, jak gon
dola, zanurza się w otchłani wodnej. Przez zenit przeciągają 
gwiazdozbiory, które zwykliśmy w Polsce oglądać nisko nad 
horyzontem, a więc Niedźwiadek, Strzelec, Wieloryb, Erydan. 
Na południowej zaś części nieboskłonu pojawiają się egzo · 
tyczne, nieznane nam "z widzenia" gwiazdozbiory _Korony Po
łudniowej, Ołtarza, Teleskopu, Pawia, Mikroskopu, Zórawia, Tu
kana, Feniksa, Okrętu f\rgo, Kameleona i t. d. Gdybyśmy Lak 
zatrzymali się tu, na równi~u, jakieś 8 miesięcy, moglibyśmy 
poznać wszystkie gwiazdy Swiata, jakierni Ludzkość cała oczy 
swe raduje. f\le niestety, na równiku zabawiamy zaledwie 
chwil kilka. Okręt nasz , poruszany siłą potężnych maszyn, 
pruje wytrwale fa le f\tldntyku , przesuwając s ię po powi e rzchni 
globu z prędkością 5 stopni geogr. na dobę. Wkrótce też 
opuszczamy zwrotnik, zapuszczając się wgłąb średnich szero
kości półkuli południowej . 

Daremnie kierujemy wzrok nasz ku północy, spodziewa
jąc się odnaleść znane na m od dzieciństwa gwiazdozbiory. 
Wielka Nied źwiedzica oddawna zniknęła pod horyzontem, Kas
siopea zaledwie jedną gwiazdką jeszcze słabo świeci, reszta 
gwiazd północnych tuła się w tumanach nisko nad poziomem. 
Obracamy się na południe i szukamy drogowskazu w postaci 
jakowejś gwiazdy biegunowej . Napróżno. Tam, gdzie oś świa
ta przecina sferę niebieską w jej biegunie południowym, nie
masz gwiazd. Ciemne tam jest miejsce na niebie, przez skrom-
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ny gwiazdozbiór Oktanta zajęte, nikłemi gwiazdkami czwartej 
zaledwie wielkości zasiane. Jedynie nisko nad poziomem 
świeci sławny Krzyż Południowy, a obok n i ego przepiękne 
gwiazdy r;_ i ~ Centaura. Droga Mleczna, na tle której wszyst
kie te objekty są po większej części rozmieszczone, nie roz
tacza swego maJestatu przed wzrokiem człowieka z powodu 
wyjątkowo niekorzystnego położenia w danej porze roku. Re
zygnujemy więc z dalszych obserwacyj i powracamy znów do 
Słońca, które nas aż tu, pod Uruguay, przywiodło. 

Powyżej opisałem niektóre cechy ruchu słońca na równi
ku. Ale bodaj czy nie bardziej uwydatnia się cala odrębność 
zjawisk astronomicznych w średnich szerokościach półkuli po
łudniowej, a więc np. w Argentynie. Wystarczy bowiem prze
śledzić nieco ruch słońca, aby zauważyć, że przesuwa się ono 
po sklepieniu nieba nie od lewej strony ku prawej, tak jak 
w Europie do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale w kierunku 
wręcz przeciwnym, t. j. od prawej strony ku lewej. Ponieważ 
Europejczykowi wciąż się jeszcze zdaje, że gdy patrzy na słoń
ce w południe, to widzi je w stronie południowej, więc ulega 
temu dziwacznemu wrażeniu, że tarcza słoneczna w przeciw
nym biegnie kierunku, z zachodu na wschód. Oczywiście, 
w rzeczywistości jest inaczej. Słońce jak wschodziło na wscho
dzie, tak wschodzi. Ale Europejczykowi łatwiej sobie wyobra
zić zmianę kierunku ruchu słońca, aniżeli ten fakt napozór 
paradoksalny, że w południe słońce nie znajduje się na połud
nie, lecz na północ od obserwatora. 

O wszystkich tych zjawiskach doskonale sobie Europej
czyk zdaje sprawę. Tern nie mniej jednak z odmiennym ru
chem pozornym tarczy słonecznej na niebie trudno mu się 
oswoić. Dla mnie były to zjawiska tak obce, że w porównaniu 
z niemi wydawała mi się niczem odrębność języka i kultury 
południowo - amerykańskiej. 

F\ jednak znalazłem w Buenos f\ires osoby ·(wśród euro
pejczyków naturalnie), które nie zauważyły odmiennego cha
rakteru ruchu słońca. Doprawdy, mało jeszcze ludzie patrzą 
na niebo, skoro nie spostrzegają nawet kierunku ruchu życio
dajnej dla nich Gwiazdy. 

Pobyt mój w pięknem i bogatern m1escte Buenos F\ires 
nie trwał długo, wracałem bowiem do Europy tym samym 
okrętem. Podczas tygodniowego zaledwie pobytu w lirgenty
nie udnło mi się zwiedzić, wśród innych instytucyj naukowych, 
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i Narodowe Obserwatorjurn f\stronomiczne w La Plata. O tern 
jednak, jak rówmez o moich wrażeniach z Holandji, postaram 
się napisać słów kilka w najbliższej przyszło~ci. 

Gdańsk- Nowyport, w grudniu 1925 r. 

Dr. \NTONJ WILK. 

Jak odkryłem nową Kometę. 
W ciągu Kilku ostatnich miesięcy b. r. zajmowałem się 

·głównie systemaŁycznem przeszukiwaniem zachodniej strony 
nieba, posługując się silną lornetką pryzmatyczną Zeissa, zwa
ną., Binoctar", o 7-krotnem powiększeniu i o średnicy objektywów 
50 mm; od dwóch miesięcy używam także poszukiwacza ko
met Zeissa o średnicy objektywu 80 mm i odległości ognisko
wej 50 cm, z trzema okularami, dającemi powiększenia 12,20 
i 40-krotne. Ponieważ mieszkam na zachodnim krańcu miasta 
i posiadam balkon zwrócony na południa-zachód, więc warunki 
obserwacji zachodniej strony nieba są znośne . chociaż częsta 
mgła i światła okolicznych lamp ulicznych niemało przeszka
dzają subtelniejszym poszukiwaniom na niebie. Zwłaszcza 
w ostatnich czasach powie trze było prawie zawsze mniej lub 
więcej mgliste. Jednak kilka wieczorów było możliwych pod 
względem przezroczystośc i powietrza, t. np. 9 października r. b. 
kiedy od 18" 30111 do 201' 40"' czasu uniwersalnego przeszu
kiwałem południową stronę nieba, nie było tam jednak rzeko
mej komety Barabaszewa, o której donosi Beobach. Zirk . 
d. F\. N. Nr. 37. Po kilkunastodniowem zachmurzeniu nieba 
wypogodziło się dnia 19 listopada b. r. tak, że wieczorem 
o 17" 10"' cz. u. mając ze sobą Binoctar i poszukiwacz kornet, 
mogłem rozpocząć poszukiwania. Po kilkunastominutowej 
obserwacji zauważyłem Sinoetarem gwiazdkę mglistą o jasności 
około 8.5111

, w sąsiędztwie gwiazd U i W gwiazdozbioru Her
kulesa. Skierowawszy lunetę zauważyłem okrągłą małą mgła
wicę o typowym wyglądzie komety teleskopowej. Po stwier
dzeniu w katalogu mgławic (W. Valentiner, Handworterbuch 
d. f\str. Bd. III.), że w tern miejscu na niebie niema żadnej 
mgławicy, przekonałem się, że dostrzeżone ciało niebieskie jest 
niewątpliwie kometą teleskopową i to wcale jasną. Natychmiast 
udałem się do Prof. T. Banachiewicza, Dyrektora tutejszego 
Obserwatorjum f\stronomicznego i zawiadomiłem o odkryciu. 

Fakt, że nawet małemi instrumentami optycznemi można 
skutecznie zająć się badaniem niektórych ciał niebieskicich, 
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np. badaniem jasności gwiazd zmiennych, poszukiwaniem komet, 
gwiazd nowych i t. d., tak, że dla poważnie pracujących miłoś
ników astronomji, zwłaszcza dla tych, którzy posiadają mniejsze 
lub większe lunety astronomiczne jest otwarte dość szerokie 
a bardza przyjemne i ważne pole badań. 

Dr. Ai\T0:\1 CZUBRYŃSKI. 

Bestje apokaliptyczne. 
Jednem z centralnych zagadnień Apokalipsy jest zagad

nienie bestji.~Szczupłość miejsca, na którem mam rozwinąć moje 
dnciekania zniewala rT'nie do odesłania czytelnika bezpośrednio 
do tekstu biblji, którego tu streszczać nie mogę, ograniczając 
się do samych tylko wyników jednego z najzawilszych zagad
nień astralistyki biblistycznej. Czytelnik, który powyższe stu
djum nie przeczyta tylko pobieżnie, ale /II".?Pstw(jujP będzie 
jednak z niego zadowolony. 

Bestje mają znamiona astralistyczne, i znaczenie polityczno
symboliczne. Punktem wyjścia w badaniu są dla mnie bestje 
z Księgi Daniela VII 3 - 8. "Z morza", czyli z Oceanu 
okrążającego ziemię wyłaniają się kolejno znaki: 1) Lew, sty
lizowany skrzydlato, z gwiazdą Alpha, czyli Sercem, 2) Panna 
z Centaurem na poludnie od niej, z którego gwiazd składał 
się babiloński gwiazdozbiór Wieprza, kakkab Entennamaszszig, 
3) Wilk na południe od Wagi, czyli "pantera", 4) Niedźwiadek 
o dziesięciu kleszczowatych zakończeniach odnoży i "zębach 
żelaznych", z "oczami na rogu", co odpowiada anatomicznym 
szczegółom jego. - Tę ostatnią bestję z księgi Daniela bio
rę za punkt wyjścia do oznaczenia w Apokalipsie XIII 1 "be
stji morskiej, siedmiogłowej i dziesięciorogiej". Rogi jej odpo
wiadają kleszczowatym odnóżom. Siedem głów odpowiad<~ 
przeguoom Niedźwiadka, których w starożytności liczono na 
jego odwłoku sześć lub siedem. Trzy pierwsze zwierzęta z po
śród czterech wymienionych w Ap. Xlll2 wyrażają żarłoczność
bestji. Są nimi leopard, niedzwiedż, lew, znane z księgi Da
niela VII 4-6. Osobno ich traktować w tym wypadku nie moż
na, choć mogłyby one mieć na niebie odpowiedniki astralisty
czne. Czwarte zwierzę wymienione w Ap. odpowiada Smokowi 
biegunowemu. Zabicie głowy i uleczenie rany (f\p. XIII 3) odnosi 
cię do Miecza Perseusza, co wiedział już Andrzej Niemojewski,
tuż pod widnokręgiem wschodnim, gdy góruje głowotułów 
Niedźwiadka. Uleczenie odnosi się do Wężownika-Asklepiosa, 
boga lecznictwa, na pólnoc Niedźwiadka. Bluźnierstwa ozna
czają w symbolice politycznej wprowadzenie kultów obcych. 



18 Ul' f\ 'lJf\ 

Niewiasta z kubkiem (f\p. XVII 1 - 4) oznacza Pannę z Puha
rem, a jako symbol miasto Rzym (f\p. XVII 18) zbudowane na 
siedmiu wzgórzach. Było to już wiadomo Andrzejowi Niemo
jewskiemu i dawniej. Siedem królów oznacza siedem mo
narchji, które wesz ły w skład imperjum rzymskiego. Pięć z nich 
upadło: egipska, assyryjska, chaldejsko-babilońska, medo· perska, 
grecka. Już księqa Daniela (Dn. II i VII) wspominała o czte
rech z nich, bądżto je przedstawiając jako metale, lub bestje 
(Dn. VII). Piątem królewstwem jest rzymsko-republikańskie. 
Oznacza ono bestję "która była, a nie jest", bo od f\ugusta 
zaczęła się nowa era, a "rana mieczowa" walk domowych 
została uleczoną (f\p. XIII 12). f\le pomimo, że byt bestji na
leży do przeszłości, to jednak ma się z niej wydobyć ("a ma 
wstąpić z przepaści" Ap. XVII 8). Jest to stan szóstego króla 
( .. jeden jest" Ap. XVII 10) Rzym po-republikar1ski, od f\ugusta. 
Stódmy król jeszcze nie przyszedł: a gdy przyjdzie na mały 
czas ma trwać, co w wersecie ósmym już jest zapowiedzianf! 
i co tłumaczy rozdział następny (f\p. XVIII), gdzie czytamy 
o upadku Babilonji- Rzymu, której przyczyną był pożar (f\p. 
XVIII 18). Obiecywano sobie po nim ostateczny koniec pań
stwa rzymskiego. Nadzieje zawiodły jednak. Spodziewano się, 
iż 10 królów, t. j. 12 prowincji rzymskich za Augusta, styliza
cyjnie zredukowanych w f\p. do 10 ze względu na liczbę od
nóży Niedzwiadka, rÓŻ!'Je "ludy, narody i języki" (f\p. XVII 5) 
"nad wodami" Morza Sródziemnego, podzielą siG spuścizną po 
wszechwładnem imperjum. Panna, czyli miasto Rzym rozsiada 
się na siedmiu kręgach głowotułowia Niedźwiadkowego, czyli 
siedmiu prulstwar·h, idących w chronologicznym porządku. Prze
gradzający Pannę od Niedźwiadka znak Wagi, w którym widziano 
według Maniliusa (IV 773 i Cycerona (Divin. 11 47, 98) także 
Rzym umieszczono w ręce Panny, łącząc ją z jej znakiem 
w jedną figuralną całość. Stąd Panna rozsiada się bezpośrednio 
na NiedżwiC!dku, miasto na siedmiu imperjach o 10 (12) pro
wincjach nad wodami. Niedźwiadek u Pawła z f\leksandrj! 
przedstawiał ltalję, choć Manilius, Dorotheusz z Sydonu i Cy
cero umieszczali ltalję w Wadze. f\le Wagę łączono z Nie
dźwiadkiem w totus Scorpius, o czem donosi Macrobius, Sa
turn l, XXI 25. Wychodzi to niemal na jedno, czy Rzymu 
dopatrywać będziemy w Wadze, czy w Niedźwiadku, skoro 
znaki te łączono. Wychodziło z tego szczególne zestawienie: 
oto siedem kręgów Niedźwiadkowego głowotułowia oznaczało 
siedem państw kolejno po sobie następujących, a Niedźwiadek 
cały, czyli ltalja oznaczał to, co jeden z owych kręgów, t. j. Rzym 
od f\ugusta. Stąd więc NiedŻ\Yiadek-bestja, ltalja- cesarstwo 
rzymskie było ósmem pojęciem, choć należącem już do wy
mienionych siedmiu. 
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Liczba bestji jest liczbą człowieka, a jego liczbą jest 666 
(f\p. XIII 18). Do licznych nieporozumier1 doprowadzało nied
bałe l odczytanie tego tekstu, względnie algebraiczne stosowa
nie zasady. a -b, b 666, więc a=- 666. Tu jednak niema 
o tern mowy, iż liczba bestji wynosi 666, tylko, że liczbę bestji 
można obliczyć za pośrednictwem liczby człowieka, któreyo 
(t. j. człowieka) liczbą jest 666. Gdyby liczba 666 odnosiła się 
także do bestji bezpośrednio, to niepotrzebnem byłoby powo
ływanie się na "człowieka" Pomijam dotychczasowe wyjaśnie
nia. Są mi znane. Obliczyłem wartość. nazw greckich wszy
stkich realnych i mitycznych zwierząt. Zadna jednak nie daje 
liczby 666. Liczba 666 oznacza rok od założenia Rzymu, t. j. rok 
87 przed erą chrześcijańską, rok proskrypcji Marjusza. Liczba 
Marjusza, czyli człowieka wynosi 751 (.JI - 40, rr l, r 100, 
i 10, 11 400, s 200). Równa ona jest liczbie bestji Skorpios, 
czyli 750 (8 200, k 20, o = 70, 1· 100, p- 80, i 10, 
o 70, s - 200). Liczba "człowiekZ~" jest wprawdzie o jedność 
większą od liczby bestji, ale literę a=- l możemy usunąć, po
dobnie jak zamiast Sex (tus) pisano w skróceniu Sx. W wer
secie f\p. XIII 18 nie chodzi jednak o 1Jostar: "owego człowieka", 
ale o jego imię. którę należy traktować jako klucz, vox merno
rabilis dla łatwiejszego stwierdzenia liczby bestji Skorpios. 
Przedchrześcijański Marjusz nie ma związku z chrześcijaństwem, 
a może posłużyć co najwyżej za aluzję do owej "rany mieczo
wej" uleczonej ostatecznie dopiero przez Augusta. "Rana ta" 
jednak obejmowała cały okres i wielu ludzi, a nie jeden rok, 
ani jednego człowieka. 

Owego Augusta, restauratora Rzymu oznacza "bestja 
o rogach podobnych Barankowym" (f\p. XIII 11). Takie rogi 
wśród gwiazdozbiorów może mieć tylko Koziorożec , oznacza
jący cezara Augusta, który się pod tym znakiem począł i jego 
Legion (Marek V 9), a zarazem według Zenona z Werony 
znak djabła. Koziorożec jest bestją wychodzącą z ziemi, gdyż 
oznacza jako legjon wojsko, władzę lądową, ale niezależnie 
od tego Manilius Koziorożca zaliczał do znaków ziemnych (Astro
nornica 11 231: Koziorożec dla ziemi sporny-ambiguus terrae 
Capricornus), podczas, gdy Niedżwiadka, czyli bestję wychodzącą 
z morza (f\p. XIII 1) do wodnych (f\stron. 11 226, 229). Rana 
(f\p. XIII 12) odnosi się do .,bes~j1 pierwszej", czyli kmj11, który 
dał władzę bestji drugiej, czyle jPIIII08tre. f\ więc raną uleczoną 
może być to wszystko, co działo się przed władzą bestji dru
giej t. j. przed Koziorożcem -Augustem. Ogień na ziemi (f\p . 
XIII 13) jest aluzją do Westy, która opiekowała się Koziorożcem 
(Manillus li 445: "f\ Westa opiekuje się gwiazdami ciasnego 
Koziorożca - "atque angusta fovet Capricorni sidera Vesta"). 
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Bestja druga, czyli Koziorożec oznaczający tu wojskowośc 
rzymską. zorganizowaną za cesarstwa, po rozruchach i wojnach 
domowych zniewala ludy do pokłonów bestji pierwszej, t. j. Rzy
mowi jako państwu. 

Oto streszczenie najważniejszych zagadnień z pomnięciem 
drugorzędnych, które są w rękopisie także już gotowe. Wszy
stkiego jednak przedstawić w krótkim artyl<uje niepodobną. 
Oby choć powyższe myśli spotkały umysły, które je zechcą 
sobie przyswoić. 

Warszawa, 22 XI 1925. 

Kronika Astronomiczna. 
Kometa 1925 k (Wilk - Peltier). Uzupełniając artykuł p. Dr. F\. Wilk a 

podajemy elementy obliczone przez p. M. E b e l l (Bergedorf). 

1' (czas przejścia przez periheljum) 1925, grudzień 7. 2813 (czas 
uniwersalny) 

<•> (argument szerokości periheljum) 126" 9.' 05 l 
~~ (długość węzła górnego) 140 43. 78 

1
. 19 5O 

i (nachylenie orbity do ekłi;Jtyki) 144 30. 81 

loy lj ( logarytm odległuści periheljum od słońca 9.88D8. 
Efemerydę ze względu na południowe poleżenie komety na niebie 

(zachodzi przed zmrokiem) nie podajemy. W Warszawie w Obserwatorjum 
Astronomicznym kometę obserwował głównie p. Dr. F, Kęp i ń ski z czę 
ściowym udziałem p. E. R y b k i. 

P. M. Ł o b a n o w otrzymał przy pomocy objektywu Steinhel'a 
o średnicy lQQmm (f 40')m n) zdjęcie na którym w i da-: kometę, ekspo-
zycja 40 minut. 

Trzeba zaznaczyć, że 13. XI. kometa była otkryta przez L. C. P e l
l i er' a w Ameryce, lecz nie będąc p'!wnym tego nie zawiadomił natych
miastowo Centrali w Kilonji. Zawiadomienie nadeszło po otrzymaniu 
wiadomości z Krakowa o odkryciu komety przez Dr. F\ W i I k a. 

Kometa przedstawia się jako mgiełka bez wyraźnego jądra, średnicy 
około 3'. .J[. Ł. 

Siulecie obserwatorium wars1awskiego. Dnia 13 grudnia obchodzono 
uroczyście stuletnią rocznicę założenia obserwalorju:n astronomicznego 
w Warszawie. 

W dużej salt uniwersyteckiej, przybranej zielenią i dywanami, na 
podjum ustawiono biust założyciela obserwatorjum, Franc i s z k a F\ r
m i ń ski e g o. 

Na uroczystość przybyli przedstawiciele instytu cji naukowych, pro· 
fesorowie, pracownicy naukowi i młodzież. 
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Uroczystość zagaił J. M. Rektor Uniwer~ytetu prof. d;. S. P i e ń 
k o w ski, następnie składał życzenia obserwalorjum prof. Z ó r a w s k i 
w imieniu Polskiej Rkademji Umiejetności w Krakowie, 

Prof. D i ck s t e i n przemawiał w imieniu Polskiego Tow. Matema
tycznego i wychowańców b. Szkoły Głównej 

W dalszym ciągu przemawiali, życząc owocnej pracy, imieniem 
Obserwatorjum Krakowskiego p. W i t k o w ski, i w imi eniu państwow ego 
Instytutu Meteorologicznego prof. D o b r o w o l s ki. 

P. inż. P. Strzesze w ski mówił w imieniu Tow. Miłośników Rsl ro
nomji , podkreślając w swem przemówien iu ważnoś ć zjawisk astronomicz
nych dla ż ycia codziennego, i p. M akowska, słuchaczka astronomji, 
składając podziękowania prof. M. K a m i e ń s ki e m u, dyrektorowi obser
watorjum. 

W końcu, witany oklaskami , wszedł na katedrę prof. l~ a m i e ń ski 
i wypowiedział prelekcję na lemat: ., Fi stronomowie ?olscy a nauka światowa " . 

W swym pit;knym od czycie prof. Kam i e ń ski przedstawił rozwój 
aslronomji polskiej od epoki Renesansu, która wydała wielkiego astrono
ma polskiego, M i koł aj a Koper n i k a, aż do czasów obecnych. 

Mówca w dalszem swem przemówieniu zaznaczył , że stulecie ob
serwalorjum warszawskiego przypomnieć nam powinno imiona szeregu 
astronomów polski ch, a wi ę c - założyciela T. R r m i ń ski e g o i Ja n a 
Kowalczyka i inn. · 

Opłakane warunki materjalne - mówił dalej prof. Kam i e ń ski -
ujemni e wpływają na rozwój tej nauki w Pol sce. Kiedy na kongresie 
mi ę d zynarodowej unji astronomicznej w Cambridge proponowano, aby 
zjazd następny zwołać do Warszawy, astronomowie nasi musieli się zrzec 
lego zaszczytu, gdyż nie chcieli pokazywe ć astronomom zagranicznym 
naszych obserwatorjów i instrumentów. 

Pod koniec uro czystości pro f . dr. H r y n i e w i e ck i odczytał listy 
i depesze z życzeniami od Obserwatorjum Krakowskiego, Wileńskiego. 
Poznańskiego, Lwowskiego, od Wydziału Morskiego w Nowymporcie, od 
Młodzieży Rkademickiej i ze stacji astro11omicznej :na Łysinie i inn, 
a następnie w imieniu wydziału filozoficznego . którego jest dziekanem, 
złożył gorące życzenia długiej i owocnej pracy. 

Badania widmowe komety Orkisza. W .,Popular Rstronomy", zeszyt 
za sierpień i wrzesień 1925, znajdujemy wyniki badań widmowych komety 
Orki sza, wykonanych w obserwatorjum Y er k e s'a koło Chicago. Zdjęć spek
trograficznych dokonano z pomocą astro·kamery Zeissa i szeregu pryz
matów ze szkła przezroczystego i dla promieni pozafiołkowycl·1. Otrzymano 
12 zdjęć w okresie od 28 kwietnia do 29 maja . Pomimo trudnych warun
ków obserwacji (kometa była jako gw. S-9 wielk.) na spektrogramach 
znaleziono linje należące do cjanu, tlenku węgla i dwie linje nieznanego 
pochodzenia. Wogóle obserwacje widmowe tej komety wykazują znaczną 
przewagę ilości odbitego światła słonecznego od cząsteczek komety nad 
promieniowaniem własnem komety. 

...l!. B . 
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Kronika T. M. A. 
Dostnegalnia T. M. A. przy ul. Chmielnej 88, z powodu przebudowy 

gma'chu, która, jak się okazuje, potrwa jeszcze przez całą zimę, bę
dzie dopiero czynna na wiosnę. Przez ten cały czas cz łonkowie T. 'M. /1. 
mogą korzystać z obserwacji co poniedziałki od g. 18-ej z pomocą 135 mm. 
refraktora Cook'a, znajdującego się w Obserwatorjum Rstronomicznem, 
111. Ujazdowska 618. 

Posiedzenie dyskusyj ne. W dniu 24 października w Uniwersytecie. 
w lokalu Zakładu Botanicznego, odbyło się miesięczne zebranie dysku
syjne członków T. M. 11. 

Prezes T-wa, prof. M. K a m i e ń ski, zawiadomił zebranych o przy
znaniu zapomogi T-wu w kwocie 1600 zł. przez Magistral m. st. Warszawy, 
a następnie o śmierci znakomitego popularyzatora aslronomji, Kamila 
F!ammariona, proponując uczcić Jego pamięć przez powstanie. 

W końcu czł. T-wa p. M. B i a l ę ck i wygłosił odczyt p. t. "Wymarły 
Świat". Prelegent przedstawił współczesny stan naszych wiadomości o księ
życu, ilustrując swe przemówienie licznemi pięknemi prZI~zroczami po
wierzchni "srebrnego globu". Po odczycie wywiązała się dyskusja, w której 
wzięli udział członkowie T-wa. 

Na odczycie było obecnych l 09 osób. 

Następne posiedzenie odczytowe odbyło się w Uniwersytecie dn. 
:! l listopada. 

Dosiedzenie zagaił prezes T-wa, prof M. Kam i e ń ski, donosząc 
o odkryciu przez czł. T. M. 11. dr. 11 Wilk a, nowej komety, w gwiazdo
zbiorze Herkulesa. 

Na wniosek prezesa. uchwalili wysłać do odkrywcy telegram 
z powinszowaniem. Jest lo już druga kometa odkryta w tym roku, przez 
czł. T. M. 11. Pierwszą bowiem odkrył p. L Orki s z. 

Następnie czł. T-wa Dr. /1. C z u bry ń ski wygłosił odczyt p. t.: 
.Greckie mity o gwiazdozbiorach", zapoznając zebranych z mitami grec
kiemi, uwiecznionemi na niebie w postaci konstelacji, których pochodze
nie ginie w pomroce dziejowej. 

Odczyt był ilustrowany przezroczami. 

Na odczycie było 89 osób. 

Zmiana statutu. Na skutek starań Zarządu T-wa w Minislerjum Spr. 
Wewn. o zalegalizowanie zmian odpowiednich paragrafów statutu T-wa, 
według których do T-wa mogą na l eżeć osoby prawne, jak szkoły, towarzy
slwa i inne instytucje, zmiany te zostdy zatwierdzone. 

Ustąpienie redaktora "Uranji". Z powodu wyjazdu na stałe do Gdańska, 
p. E. S t e n z zrzekł się godności członka Zarządu T. M. 11. i redaktora 

Dnia 19 grudnia o g. 6 m . .'3() odbyło się posiedzenie dyskusyjne 
członków T. M. 11. w lokalu Zakładu Botanicznego U. W. 

Sekretarz p. ~l. B i a ł ę ck i przedstawił zebranym projekt nowej 
okładki "Uranji", która ukaże się już w nowej szacie , a następnie zakomu
nikował, o terminie Walnego Zebrania. 

Następnie p. E. S t e n z wygłosił odczyt na te~at : "0 wyprawie 
pyrheliometrycznej do Rmeryki Południowej". Prelengent w nader cieka-
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wem i barwnem przemówieniu opisał swą podróż z Amsterdamu aż do 
brzegów f\rr,eryki Południowej do Argentyny. Podróż ta miała na celu 
zbadanie intensywności )Jromieniowania słonecznego, w różnych częściach 
jego widma. Przy tym potwierdzone zostały wyniki pracy dyr. W l. G o r
e z y ń ski e g o (patrz artykuł p E. S t e n z a). Krótki pobyt prelegenta 
w Argentynie, wywołany brakiem funduszów nie pozwolił dostatecznie 
zaznajomić się z działalnością tamtejszych uczonych. Wspaniałe Obser
watorjum w La Plata. służy raczej jako reklama; ogromny reflektor, o śre 
dnicy 79 cm., jak to stwierdził prelegent, podczas rozmowy z jednym z asy
stentów Obserwatorjum w spoczynku jest już od 10 lat! 

Odczyt ilustrowany był przezroczami. Obecnych około 40 członków 
gości. 

Na zakończ e nie prof. M. K a m i e ń s k i składał życzenia świąteczne 
noworoczne zebranym członkom T. M. f\. 

Jl. B. 

Bibljografj a. 
Ukazał się l tom "Das Wellall im Bild", wydawanego przez "Tow. 

Przyjaciół Gwiazd" pod redakcją R. Hensefinga (Potsdam "D ie Slerne") 
Pierwszy tom powyższego wydawnictwa p. t.: "Die Milchstrasse und 

die Kosmischen Nebeln" obejmuje 16 reprodukcji, wykonanych z orygi
nalnych fotografji prof. M. Wolta. 

Wszystkie reprodu kc] e tego pięknego wydawnictwa są wydane sta
rannie; szczegóły wyszły bardzo wyraźnie, co rzadko można spotkać w tego 
rodzaju dziełach. Rysunki obejmujące Drogę Mleczną i mgławi ce, zostały 
wykonane z fotografji za pomocą małego objektywu Zeiss· Tessar o średn. 
31 mm i 40 cm refraktora Bruce. 

Do lablic jest dołączona broszura. 

Cena dosyć wysoka, około 21 zł. 
"f\stronomische Minialuren" 1922 r. i "Die Hauptprobleme der Mo

dernen Astronomie" 192:>, przez E. Slromgrena, Berlin, J. Springer. Dwie 
książeczki popularne obejmują szereg artykułów z dziedziny astronomji, 
zaznajamiając czytelnika z naj11owszemi zdobyczami wiedzy astronomicznej . 
Książeczki są wydane bardzo starannie i, ozdobione licznemi ilustracjami 
Ze względu na treść i nizką cenę, winny się znaleźć w ręku każdego mi 
łośnika astronomji. 

Ukazał się N~ 2 Okólnika Obserwatorjum Astronomicznego w War
szawie. 

Zawiera obserwacje komety Orkisza {1925 c). wykonane w Obser
watorjum przez D r. F. Kęp i ń ski e g o z pomocą refraklora 162 mm. 
i efemerydę tej komety, jak również obserwacje komet van Biesbroeci< 
i Wilka zrobione przez p. p. Dr. F. Kęp i ń s k i e g o i E. Ryb k ę. 

Wyszedł N~ 3 "Okólnika Obserwatorjum Warszawskiego'' i zawiera 
efemerydę komety Wolfa na miesiący styczeń - marzec, obliczoną, na 
zasadzie poprawionych elementów prof. ?11. K a m i e ń ski e g o, przez 
p. Z. \lakowską i E l{ybkę . Dalej zawiera obserwacje zakryć ·gwiazd 

i planet przez księżyc dokonanych w Obserwatorjum Warszawskim, 
opracowane przez p . E. H y b k ę. W końcu p. Dr. F. Kęp i ń ski po
daje wiad0mości wstępne dotyczące orbity niedawno odkryte] komety 
Wilka Peltier (1925 k). 

J!. JJ. 
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Lista członków T. M. A., 
::przyjętych w okres ie paźdz i ernik-- grudz i eń 1925 roku. 

Członkowi e rzeczywiści: 

Borkowska Stan i sława 

Jezierski Ja n 
Kukliński Władysław 

Kurzawiński Franci szek 
Lewiński Jan 
Nowicki Wlady5ław 
Taraszkiewicz Edmund 

Wyczałkowski Włodzi
mierz Jan. 

Kierow. Biura Kasy im. Mia-
nowskiego. 

wizytator Min. W. R. i O. P. 
nauczyci el 

emeryt 
profesor W. S. H. 
nauczyciel 
inspektor lek. Wydziału Zdro

wia Kom . Rządu. 
Inżynier. 
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"' "' ·c ·c: Rekta- De klina-
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Cl Cl OJ scensja cja 

1:' 

h m 
J pn. 2J 57.4 -17" 
4 cz. 21 09.6 -16 
7 nd. 21 21.7 -15 

10 śr. 21 33.6 -14 
13 sb. 2l 45.4 -13 
16 wt. 21 57.1 -12 
19 pt. 22 08.8 -1 1 
22 pn. 22 20.3 -10 
25 CZ. 22 31.7 - 9 
28 n d. 22 43.0 - 8 

3 śr. 22 54,2 - 7 
6 sb. 23 05.4 - 5 
9 wt. 23 16.5 - 4 

12 pt. 23 27.5 3 
15 pn. 23 385 -2 
18 CZ. 23 49.5 - 1 

2l nd. 00 00.5 + O 
24 śr. 00 114 + 1 
27 sb. CO 22.3 + 2 
30 wt. CO 33.2 + 3 

2 pl. 00 44.1 
5 pn. 00 55.0 
8 CZ. Ol 06.0 

11 nd. Ol 17.0 
14 
17 

23 

śr . Ol 28.1 
sb. Ol 39.2 

20 wt. Ol 50.3 
pl. 02 01.5 

26 pn. 02 12.8 

+ 4 
+.? 
+ 7 
+ B 
+ 9 
+10 
+ t1 
+ 12 
+ 13 

m 
14' + 13.7 
22 + 140 
27 + 14.3 
30 + 14.4 
31 + 14.4 
29 + 14.3 
26 + 14.0 
22 + 13.7 
16 + 13.3 
08 + 12.8 

00 + 2.2 
51 +1 1.5 

41 1+ 10.8 
30 + 10.0 
19 + 9.2 
08 ,+ 8.4 
03 + 7.5 
14 + 6.6 
25 + 5.6 
35 + 4.7 

hm hm l gm hm 
7 19 16 22 l 20 05 9 21 
7 14 16 27 23 30 9 58 

7 09 16 33 l l 56 11 11 1 
7 03 16 39 l 5 27 ]3 40 
6 57 16 45 7 40 17 45 
6 51 l 6 50 8 56 21 53 
6 45 16 56 l 1 o 06 o 26 
6 39 17 02 11 54 3 40 
6 32 17 07 14 40 5 52 ' 
6 26 17 12 17 57 7 07 ' 

6 19 17 18 21 20 8 04 
6131723 9 11 
6 06 17 28 3 12 11 22 
5 59 17 34 5 35 15 09 
5 52 17 39 l 6 55 19 25 
5 45 17 44 8 05 23 20 
5 38 17 50 l 9 50 l 33 
5 -32 17 55 12 30 3 54 
5 24 18 00 15 46 5 13 
5 18 18 05 19 11 6 09 

45 + 3.8 5 11 18 10 22 48 7 14 
9 12 

12 44 
16 55 
20 57 

53 + 2;9 5 04 18 15 1 06 
Ol + 2.1 4 57 18 20 3 34 
08 + 1 2 4 50 18 25 4 56 
14 + o.s 4 43 18 30 6 o~ 
18 - 0.3 4 37 18 36 l 7 41 
21 - l. O 4 30 18 41 1 o 17 
22 - 1.6 4 24 18 46 13 32 
22 - 2.1 4 18 J8 52 16 57 

39 CZ. 02 24.1 +14 ]9 - 2.6 4 12 18 57 20 38 

l 54 
3 18 
4 15 
5 17 

*) czas śred ni mniej prowd ziwy 
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1 ~~ 30J) - :1 18 li ;>O t B 19 

IG III) 4R.!1 7 ilO u 0:1 19 31 

l 
t oo ~7.0 l -t n n:'l 4 nt IH oo 

Jli 00 ]'>·> -l O 08 4 O!J l l(i 17 

--:-------;~-:---------

Wenus Luly 

Marzec 

Kwiecień 

Mars Luty 

Marzec 

Kwiecień 

1 
16 

l 
16 

J 
16 

l 
!G 
l 

16 
1 

16 

21 ~7 . 5 
20 .->'2 .7 
2U 4iJ.l. 
21 0-l-.R 
21 49.!1 
2~ 43.J. 

17 :lli.<'l 
! B ~~.7 
19 OH.O 
l!l +9.2 
~o 37.6 
21 21.8 

- 7 :n 
- 8 53 
- -10 W 
-11 .j..j. 

-1o afl 
- 7 30 

l -23 31 
-:!3 44 
-l3 14 
-ll 5:) 
-19 3!l 
-lo n2 

g f>7 117. 4± 
5 2!! l(i 03 
4 ii!J 1 + r)2 
4 o;, 14 10 
:; 42 
3 19 

13 5H 
14 09 

4 3\J l 12 19 
4 2H 12 04 
4 13 11 57 
3 f>l 11 53 
3 22 11 52 
2 f>O 11 5& 

l--------.---------~~----------~--------~------~------
1 Jowisz 

Saturn 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

l G 
16 
16 

16 
lli 
16 

20 49.il 
21 14.-l 
~l :n.;> 

l.'i 31i.1 
};) 36.!1 
15 31.!) 

- 1'1 jq 
-\6 35 
-14 fl2 

-17 03 
-17 00 
-1() 38 

(j 19 
114 
2 54: 

()() 59 
?3 ()({ 
20 fl7 

1

15 0~) 

lJ 50 
12 22 

1 () o l 
H 1'2 
li 07 

-------+------~~~------~------~-----------
Uran 

Neptun 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

16 2R fl" 11 
111 23 4 <.:l 
lG 23 50.6 

16 
l() 

lu 

09 ·tl. t 
09 40.3 
09 3~.3 

- 3 07 
- ~ 2!1 
- l •J!l 

7 ·11 
') :-)7 
3 flH 

!li 15 
H 21 l 
12 17 

Hl 15 
17 37 
15 41) 

7 21 
5 05 
3 02 
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TRBLICF\ III. 

Z JAWISKA. 

Z J R W S K O 

Merkury w złączeniu z Jowiszem; 
·Merkury o 1"32' na S. 

Saturn w złączeniu z księżycem ; 
Saturn o 2°27' na S. 

Mars w złączeniu z księżycem, 
Mars o 2"33' na S. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 0"43' na N. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 10016' na N. 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 0°08' na N. 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 2"09' na S. 

Mars w złączeniu z księżycem; 
Mars o 1 °02' na S. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 7"22' na N. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 1" 18' na N. 

Wenus świeci najjaśniej. 
Merkury w największem odchyleniu 

wschodniem 18°23'. 
Merkury w złączeniu z ksi~życem 

Merkury o 7°51' na N. 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 1 "53' na· S. 

Mars w złączeniu z księżycem; 
Mars o 0"31'· na N. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; ' 
Jowisz o l 052' na N. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 4"56' na N. 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 5"21 ' na N. 

Wenus w największem odchyleniu 
zachodniem 46"16' 

Mars w złączeniu z Jowiszem; 
, Mars o 0".'>1' na S. 

Merkury w największym odchyleniu 
zachodnim 27°04' 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 1 °48' na S. 
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T f\ B L l C f\ IV . 

ROJE METEORÓW. 

Położenie 

D f\ T f\ radjantu u w f\ G l 
fJ. r; 

o 
27.1ł i -~.VI l !l~ I+S około a Comae Berenices. 

:?lś +l i oko ł o i1 Boolis. 

l~:.! +") l około O Ursae majoris. 

1\l-~i?.VI 2/11 +:l3 LI RYDY. Około 'J. Lyrae. Meteory pręd-

19~6 

Luty 

ki e. Maxi mu m około 20 VI. 

:.!:l:l +')-_, około a. Coronae borealis. 

2;1 l +:li około 
. , 

Herculi s . Meteory prędkie ., 
(Kometa 1849 III) . 

269 +~:.! około 97 Herculis. 

:.!71 l+ 7 około 70 Serpentis. 

::o~ +o:! około 'J. Cephei (Kometa 1850 1). 

l 

FAZY KSIĘŻYCA. 

1921i 
h h 

G Ostatnia kwadra fHl.i 
12 Nów ll::i .i.l 
l 9 Pi erwsza kwadra 13.1i 
27 Pełnia 17.~ 

Marzec 7 Ostatnia kwadra 1:!.!-, 
l4 Nów OU 
21 Pierwsza kwadra 06.~ 
2\l Pelnia lil.O 

Hl:!G 
h 

Kwiecień f> Ostatnia kwadra :! l 8 
12 Nów 13.\1 
21 l Pierwsza kwadra 00.+ 
:!8 Pelnia 01.3 
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Tajemnice Wszechświata. 
(Wiadomości wstępne z astronomji). 

Gdy w pogodny wieczór skierujemy wzrok nasz ku niebu, 
ujrzymy tysiące gwiazd rozsianych bezładnie dookoła; świecą 
one równym blaskiem i dają się być przymocowane do skle
pienia niebieskiego. 

W zamierzchłej przeszłości, w umysłach ludów starożytnych 
sklepienie niebieskie było czemś materjalnem, niejako .,kry
ształową sferą", do której przyłączone były różnej wielkości 
ogniki-gwiazdy. Ale z biegiem czasu, wraz z rozwojem wiado
mości przyrodniczych i te pojęcia ulegly ewolucji. Obecnie wia
domo nam jest, że "sklepienie niebieskie", jest tylko złudze
niem optycznem. Wzrok nasz nie może rozróżnić odległości bar
dzo wielkich i, gdy przedmioty są niezmiernie od nas oddalone, 
wydają się one umieszczone w tej samej od nas odległości. 

Podobnie gwiazdy, choć znajdują się w różnem oddaleniu, 
sprawiają wrażenia umieszczonych w jednakowej od nas odle
głości na kuli niebieskiej. 

Przecięcie się sklepienia niebieskiego z powierzchnią ziem
ską tworzy koło - t. zw. horyzont pozorny. 

Niewiele czasu potrzeba, by przekonać się, iż gwiazdy nie 
są umieszczone nieruchomo na sklepieniu niebieskiem, lecz po
ruszają się w pewnym określonym kierunku, mianowicie ze 
wschodu na zachód. Dość zaobserwować, nie ruszając się z miej
sca, odległość pewnej gwiazdy od wierzchołka jakiegość wyso
kiego przedmiotu, nap. drzewa lub komina, by stwierdzić, że 
gwiazda zmienia stale swe położenie. 

Również Słońce i Księżyć poruszają się po sklepieniu w tym 
samym kierunku, t. j. ze wschodu na zachód. Słońce wschodzi 
na wschodniej części horyzontu, podnosi się na niebie coraz 
wyżej, w południe dosięga największej wysokości nad horyzon
tem, następnie zaczyna zniżać się, wreszcie zachodzi na zacho
dzie. Punkt horyzontu, 
nad którym Słońceby-
wa w południe, nazy- B 
wamy punktem po-
łudniowym, punk t 
jemu przeciwległy -
punktem północy, 
prostą, łączącą te dwa 
punkty - linją połud
niową. Cztery punkty 
horyzontu: punkty 
wschodu, zachodu, 

Rys. 
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południa i północy nazywamy punktami kar dynalnem i. W celu wy
znaczenia tych punktów najłatwiej posiłkować się gnomonem. 
Jest to pręt ustawiony prostopadle do płaszczyzny poziomej S N. 
(rys. 1). W dzień słoneczny pręt ten rzuca cień. Jeśli Zi:lznaczymy 
kreskami kierunek cienia, to zauważymy, iż cień gnomonu przesu
wasię wraz z Słońcem, przyczem długość jego jest zmian na : przed 
poludniem maleje, w południe osiągają minimum. Po południu 
długość zaczyna wzrastać. Kierunek najmniejszego cienia f\N 
wyznaczy kierungk linji południowej. Metoda ta wyznacza stron 
świata stosowana juz wgłębokiej starożytności, zawodzi podczas 
dni pochmurnych, a w niektórych wypadkach, np. na morzu , 
gdy okręt znajduje się ciągle w ruchu , staje się wręcz niemoż
liwą do zastosowania. 

Wówczas dla przybliżonego wyznaczenia linji południowej 
używamy kompasu (busoli) . Należy jednak zaznaczyć, iż kierunek 
strzałki nie jest identyczny z linją południową . Tworzy tu niewiel 
ki kąt, zwany zboczeniem magnetycznym. Dopiero znajomość tego 
kątu pozwala dokładniej wyznaczyć kierunek północ-południe. 

Zajmijmy się teraz bliżej ruchem dziennym gwiazd. Jeżeli 
zwrócimy uwagę na jakiśkolwiek 

2 z gwiazdozbiorów, np. na znaną 
wszystkim Wielką Niedźwiedzicę, 
to łatwo stwierdzimy, iż kształt 
jej nie ulega zmianie, zmienia 
się tylko położenie tego gwiaz
gozbioru względem horyzontu. 

S ,- Siedząc dalej ruch gwiazd za
uważymy niebawem, że niektóre 
z nich wschodzą na południo
wo-wschodniej części nieba, pod
noszą się coraz wyżej na skle
pieniu, osiągając nad punktem po
łódniowym największą wysokość, 

Rys. 2. następnie zachodzą na południO 
wo-zachodniej części nieba.(rys.2). 

Idąc dalej na północ, zauważymy gwiazdy, wschodzące 
w punkcie północnym, opisujące całkowitą drogę swą nad ho
ryzontem i zachodzące w punkcie północy. Wreszcie spotykamy 
gwiazdy, nie zachodzące wogóle i stale znajdujące się nad ho
ryzontem. Stwierdzimy również , że prędkość, z którą gwiazdy 
poruszają się po sklepieniu niebieskiem nie jest jednakowa, 
np.: gwiazda wschodząca w punkcie północy porusza się znacz
nie wolniej niż gwiazda, wschodząca w punkcie wschodu. 

Wszystkie opisane zjawiska najlepiej dają się uzmysłowić, 
jeżeli weźmiemy do pomocy globus gwiazdowy. Wówczas łatwo 
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wywnioskujemy, że ruch gwiazd odbywa się w ten sposób, jak 
gdyby były one umieszczone na sklepieniu obracającerP się do 
okola pewnej prostej. Prostą tę nazywamy osią świata, a punkty 
przecięcia si~ ze sklepieniem nieba - biegunami. Biegun, który 
znajduje się nad poziomem na naszej półkuli, nazywa się bie
gunem północnym i biegun zaś, znajdujący się pod poziomem, 
nazywa się biegunem południowym. 

Jeżeli z miejsca obserwacji przeprowadzimy prostą pio
nową, to prostą ta przetnie sklepienie niebieskie w dwuch punk
tach! Jeden, położony ponad nami, nazywamy Zenitem miejsca 
obserwacji, drugi - jemu przeciwległy - nadirem. Koła prze
chodzące przez oś świata nazywamy południkami (liczba ich 
jest oczywiście nieskończenie wielka). Z tych południków jeden 
przechodzi przez zenit miejsca obserwacji i południk ten nazy
wamy południkiem danego miejsca. Z rysunku widać, iż gwiazda 
w południkll danego miejsca osiąga największą wysokość nad 
horyzontem. Mówimy wówczas, że gwiazda góruje lub znajduje 
się w kulminacji górnej. Obserwując wysokość bieguna nad ho
ryzontem, zauważymy, że nie powstaje ona jednakową dla wszyst
kich miejscowości. Mianowicie wzrasta ona przy przenoszeniu 
się na północ, a maleje przy posuwaniu się na południe. Ta 
zmiana wysokości bieguna nad horyzontem wskazuje na to, że 
powierzchnia ziemi nie jest płaską. Wiadomo nam jeszcze z ław 
szkolnych, iż ziemia ma kształt kulisty. 

Rozpatrzmy kilka dowodów kulistości ziemi. Znany jest 
powszechny fakt, że okręt, odbijając od brzegu, nie znika odrazu 
z oczu. Początkowo przestaje być widoczna burta okrętu, 
następnie znika pokład, wreszcie maszty. Wręcz odwrotnie 
będzie przy zbliżaniu się okrętu do brzegu, Początkowo uka
zują się nam maszty, następnie części niższe . Powyższe zja
wiska łatwo dają się objaśnić, jeżeli przypuścimy, że powie
rzchnia ziemi jest kuliste. 

Zaćmienia Księżyca również mogą służyc jako dowód 
kulistości ziemi. Mianowicie, gdy ziemia podczas zaćmienia 
znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, rzuca ona wtedy 
w przestrzeń stożek cienia. Gdy Księżyc wschodzi w obszar 
cienia, wtedy widzimy. jak ciemne koło wrzyna się sto pniowo 
w jasną tarczę księżyca. Podczas zaćmień Ziemia bywa zwró
coną coraz to inną stroną, jednakże zawsze cień rzucony na 
księżyc będzie miał kształt koła, co świadczy w sposób dobitny 
o kulistości Ziemi. 

W ten sposób przekonaliśmy się, że Ziemia nasza przed
stawia sobą ogromną kulę, unosząc się w przestworzach. Rle 
w jaki sposób określić rozmiary tej kuli? Bezpośrednio zmie
rzyć np. średnicy ziemskiej niepodobno, ale jak zobaczymy, 
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przy pomocy pewnych rozważań geometrycznych, zagadnienie 
daje się rozwiązać teoretycznie dość łatwo. Praktyka atoli 
nastręcza poważne trudności. Jak wiądorno okrąg dzielimy 
na 360 stopni, stopień na 60 minut, minutę na 60 sekund, 
Oznaczamy ten podzlał w sposób następujący: 360°, 1 "= 60', 
l' 60". Jeśli Jakimkolwiek sposobem zmierzymy długość 

łuku, odpowiadającego n", to, mnożyć tę wielkość przez ~. 
określimy długość całego okręgu . Znając obwód ziemi, łatwo 
już obliczyć jej promień. Jeżeli chodzi o wyznaczenie długo"ci 
łuku południka, to postępujemy w sposób następujący: 

Niech (rys. 3) o-z z 
/ 

Z ' znacza środek Ziemi, 
A miejsce obserwa
cji (rysunek przedsta-

N 
wia przekrój pionowy 

="'-+-=--+-+---- Ziemi), S N - linję 

/ 

L) 

Rys. 3. 

żna uważać za równoległe do siebie. 

południową. Dajmy na 
to, że podczas kulmi
nacji jakaś gwiazda 
przejdzie przez Zenit 
punktu A. Wobec te
go, że odelgłości, 
w jakich gwiazdy się 
znajdują, są, praktycz
nie biorąc, nieskoń 
czeine wielkie w sto
sunku do rozmiarów 
Ziemi, promienie, 
idące do gwiazdy, mo-

Jak już zaznaczyliśmy, zenit miejsca obserwacji - okreś
lamy przy pomory pionu, a ponieważ kierunek pionowy jest 
prostopadły do płaszczyzny poziomej w punkcie .A, prosta 
A S (przecięcie horyzontu z płaszczyzną rysunku) l:>ędzie styczna 
do powierzchni Ziemi. Jeśli teraz, przesuwając się na północ, 
przyjdziemy do punku A', to kiernek pionu będzie już inny, 
mianowicie Z' O. W Zenicie punktu A' kulminować będzie 
inna jakaś gwiazde Z', gwiazda zaś Z znajduje się w odległości 
_kąta Z A'Z' = n". Jeżeli teraz uda nam się zmierzyć łuk AA'= l 
w jakikolwiek sposób, wtedy dług)ŚĆ całego okręgu (obwodu 
południka) będzie 360 ~ . Opisaną wyżej metodą grecki filozof 
i matematyk Eratosthenes w Ił wieku przed Chrystusem wy
znaczył obwód ziemi, który według niego wynosi 46.000 kiło
metrów. Nasze pomiary podają liczbę 40.000 kilometrów, co 
odpowiada promieniowi około 6370. L. H. 

l{edakcja { ~11 ?kksły~iŁijabn Białęcki. Wydaw~a T-wo Miłośników Flstronomji. 
,, 1 o aJ o anow. 
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~~ MILOŚNIKÓW 

ASTRO NOMJI 

Rok V. KWIECIEŃ 1926. N2 2 (12). 

M ŁOBA OW. 

Chemja gwiazd. 
{Ciąg dalszy). 

Od czasu odkrycia przez Fraunlwfi>ra linij w widmie sło
necznem, materjał obserwacyjny w spektroskopji ciał niebieskich 
zaczął się zwiększać w bardzo szybkiem tempie. Już sam Fra
lttthofl'r obserwował jaśniejsze planety i gwiazdy, jak np.: We
nus, Marsa, a Canis majoris, a i ~ Geminorum, a Canis minoris 
i t. d.; zauważył on, że planety wykazują to samo widmo, co 
Słońce, następnie, że widmo a Canis Majoris nie jest podobne 
do widma słonecznego, lecz raczej zdradza podobieństwo do 
widma (}. Geminorum. Jak widzimy, Frmmhof"r>r pierwszy zauwa
żył, że pewne gwiazdy mają widma podobne, widma zaś innych 
różnią się pomiędzy sobą. Rozróżnienie tych widm było pierw
szym krokiem do klasyfikacji widmowej gwiazd; brakowało tu 
jeszcze naukowej podstawy. Coprawda odróżniano w widmie 
ciemne i jasne linje, ale nie umiano objaśnić tych zjawisk. Jak 
już zaznaczyłem, dopiero po odkryciu Kirchhoffa rozpoczęto 
systematyczne badania w tym kierunku, przyczem trzeba zazna
czyć, że tylko przy użyciu fotografji można by:o rozwinąć na 
szerszą skalę badania widm gwiezdnych. 

Metodę fotograficzną pierwszy zastosowdł Huggins, który 
oprócz gwiazd badał także widma mgławic i komet; pierwszą 
zaś klasyfikację podał Rutherford, przyczem klasyfikacja jego 
oparta była na podziale gwiazd na białe i żólte, a więc nie była 
dokładną. Dokładniejszą klasyfikację dał Secchi, który zauważył 
związek pomiędzy barwą gwiazdy a charakterem widm". Mając 
obfity rnaterjał badawczy, złożony z obserwacyj około 500 gwiazd, 
BectJhi stwierdził, że pomimo dość dużej ilości gwiazd zbada
nych, rodzajów gwiazd jest bardzo mało, gdyż według niego 
można je podzielić zaledwie na cztery klasy 1) (rys 1). 

Klasa l. Należą do niej gwiazdy białe. Dają one widmo 
jasne i ciągłe, w którym uwydatniają się silne jasne szerokie 
lin je wodoru; innych linij jest mało i są one cienkie. Gwiazdy 
charakterystyczne: a Canis majoris, a Lyrae, a f\quilae. 

') Ponieważ klasyfikacja Secchiego odegrała wybitną rolę w astrofi
zyce, rozważymy ją nieco dokładniej. 
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Klasa 11. Gwiazdy żóltf' ; widmo podobne do widma S/r)l i ra. 
Charakterystyczną gwiazdą jest a. f\urigae. 

Klasa III . Gwiazdy 11omarml,c.e-owP i c.:::en voue; oprócz znacz
nej ilości cienkich linij klasy 11, widmo tej klasy gwiazd zawiera 
również szerokie pasma absorbcyjne. Pasma te są ostro ogra
niczone od strony fiołkowej. Do tej klasy należy wiele gwiazd 
zmiennych. Gwiazdy charakterystyczne: ':1. Orionis, 'Y. Herculis, 
':1. Scorpii , o Ceti. 

Klasa IV. Do tej klasy należy niewielka ilość słabych 
gwiazd głównie barwy ciP?n?W- !,.<..Prmon P_ j. Widmo gwiazd tej klasy 
jest podobne do widma klasy poprzedniej, różnica zachodzi 
jedynie w pasmach absorbcyjnych, które są ograniczone od 
strony czerwonej . Gwiazdą charakterystyczną jest gwiazda N2 152 
katalogu Sch:fPllenr J' rr (a. 12h 40"'.4 ; ,: 

1 
45°59'; 5"'.5, e po

ka 1900.0). 
fi 6400 6000 5600 52CO 5000 4800 4600 4400 

Klasa l ' (J. C•nis 
Majoris 

11 (J. flut·igae 

11 1 (J. Herculis 

:v 19 Piscium 

czerwone Rys. 1 fiołkowe 

Póż niej wystąpił ze swoją klasyfikacj ą !f. C. roud; w głów 
nych zarysach jest ona podobna do klasyftkacji 8Pcchi'f.IJ O. l 'o 
qet rozporządzał obserwacjami 4051 gwiazd (Spektroskopische 
Beobachtungen der Sterne. bis einschliessl ic h 7.5 Grosse in 
der Zon e von - 1° bis 1 20° D). Klasyfikacja jego i innych 
badaczy związana jest głównie z obecnością lub brakiem linij 
wodoru, helu, wapnia i innych metali. Pominiemy inne próby 
klasyfikacji'(jak np. L ocktrr'a), zajmiemy s ię natomiast rozbiorem 
najpełniejszej odpowiadającej współczesnym wymaganiom nau
kowym klasyfikacji Harvard.zkt Pj. Zanim jednak do niej przejdzie
my, musimy rozważyć w ogólnym zarysie teorję budowy materji , 
oraz teorję struktury widm 'l . Pozatem zapoznamy się z widmami 
pierwiastków, otrzymanemi przy badaniach laboratoryjnych. 
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Jak wiadomo, już oddawna starano się objaśnić powsta
wanie linij widmowych i wielką ich ilość w widmach niektórych 
pierwiastków. Oprócz tego starano się ubżyć równania, któreby 
określały położenia każdej poszczególnej linji widmowej; pierw
szy BalrnPr znalazł takie równanie, które z nadzwyczajną do
kładnością odtworzyło rozmieszczenie linij w widmie wodoru. 
Później przez innych uczonych były znalezione inne wzory 
dla różnych pierwiastków. Oczywiście następstwem tego były 
próby zbudowania modeli <~tomów, na podstawie których można 
byłoby wyjaśnić np. serję B almer'a. 

o 
+e 

Do wytłumaczenia struktury 
widm pierwiastków najlepiej nadaje 
się model atomu, opracowany przez 
fizyka duńskiego .N. Bohr'a. Uczony 
ten przyjął, że atom jest zbudowany 
z dodatnio naładowanego jądra oraz 
krążących (po drogach eliptycznych) 
naokoło niego elektronów, naładowa
nych ujemnie. Układ ten łudząco przy
pomina - planetę z satelitami, lub też 
układ Słońca z krąiącemi dokoła niego 
planetami. Ry s. 2 

Dla wodoru (rys. 2) zakłada Bohr obecność tylko jednego 
elektronu. Teorja Bohr'a jest oparta na twierdzeniu P lanck'a 
o nieciąglo.~c i emr.'J,ji. P lrmck bowiem założył, że energja nie 
jest ciągła, lecz jest złożona jakby z atomów energji zwa
nych .. 1.-u•antarni·. następnie , że każdy ośrodek, promieniujący 

Rys. 3 

energję (oscylator), za
wiera zawsze całkowi 
tą ilość tych atomów 
energji; wielkość E 
tego atomu energji 
oczywiście nie zależy 
od charakteru oscyla
tora, natomiast zależy 
od ilości drgań ., na 
sekundę: 

E h. •; 

{gdzie h jest to stała 
uniwersalna Planck'a 
= 6.55 X 1 Q- 22C.G.S.). 

Ta napozór dzi 
wna teorja wyjaśnia 
jednak wiele zjawisk 
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fizycznych i pozwala również wytłumaczyć pochodzenie linij . 
Bohr oprócz tego zakłada, że elektron (np. w wypadku wodoru) 
może krążyć po różnych orbitach (rys. 3) i że może przeska
kiwać z jednej orbity na drugą 1). Bo/u· przyjmuje hipotezę, że 
orbity te odpowiadają równaniu: 

n h 
111/'(/ - ·)-

~ .. lub 111 oJ 11 ~ 
Jl h 

gdzie nt-masa elektramu; u- promień orbity; u 11 t•J- pręd· 
kość (linjowa) na orbicie; h- stała Plru11·ku; t•J - prędkość kątowa. 

Otóż elektron, przeskakując z jednej orbity na drugą (patrz 
rys. 3), wydziela część energji, która przechodzi w energjt:: pro· 
miemstą o określonej długości fali. Tak np. jeżeli elektron na 
orbicie l posiada energję E1 , zaś na orbicie sąsiedniej !t·-!Ck, 
to wydzielona energja będzie równa~a si~: 

Vomijając złożony rachunek matematyczny, możemy napisać 
według lJohr'a. że energja ta równa się: 

h 'l 
"J 7:·~ JJI f) l Y~{ l- 1 \ 

~~~ - /.;~ ur 
skąd 

':!T.~ 111 (' l \"~ J l l \ 
'l " ;; .L \ /,· ~ 

-
/.~ f 

(2) 

Wszystkie wielkości są JUZ znane oprócz e (ładunek elek
tronu) i N (N2 porządkowy pierwiastka, lub ilość elektronów, krą
żących naokoło jądra; np. dla wodoru -= 1; helu 2,1itu 3 i t. d.). 

Część tego równania, mianowicie: 

-/;:~ ~~ =- R 
h:: 

jest stała i nazywamy ją stałą Rydlm·y1t. Wtedy równanie (2} 
można napisać: 

' l' \- ~ { 1 - .' \ ~ 
l - l .L j,·• t·· J t"- -

') Przyczyny tego przeskakiwania nie są jeszcze dostatecznie wy
tłumaczone. 

2) W wypadku wodoru (liczba porządkowa - l). N" oczywiście równa 
s.ię jedności. 
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Napiszemy teraz nieco zmieniony wzór BafntPrrt 1
) . na zasa

dzie którego można obliczyć położenie wszy5tkich linij widma 
wodoru: 

l 
l . 

l i -
J] \ 1_11 

l ';! ~ ?l ~ \ 

- gdzie l. - długość fali; lJ -stała; 11 3, 4, 5 .... i t. d. 
Jak widzimy, przy pomocy ' teorji kwantów otrzymaliśmy taki 
sam wzór, nadający się tak samo jak i t' lll]liryc?.'l l !f wzór Bat
?nPra do obliczeń linij wodorowych . 

Teorja ta wyjc.śnia zatem, w jaki sposób wodór, mając 
jeden tylko elektron ~) (oscy lator), może promieniować fale o róż 
nej długości. W przypBdku np. wodoru o zwykłej temperaturze 
znajdujemy, że elektrony krążą naokoło jąder po różnych orbi 
tach 1, 2, 3, 4, 5 i t. d. (rys. 3). Przepuszczając prąd elektryczny 
lub podnosząc temperaturę wodoru stwarzamy warunki, w któ · 
rych następuje przejście elektronów z jednej orbity na drugą , 
co wywołuje, jak widzieliśmy wyżej, promieniowanie świetlne 
o różnej długości fali. 

Szczególnie wie lkie znaczenie ma teorja B o/u ·'" w astro
spektroskopji, gdyż, jak zobaczymy niżej, pozwala nam utożsa
mić linje pierwia5tków, znajdujących się w ciałach niebieskich , 
z linjami oznaczonemi teoretycznie. Różnice bowiem warunków 
na ziemi (w laboratorjach) i w atmosferze gwiazd są tak wiel 
kie, że powodują znaczne odchylenia w widmach . 

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia prac laboratoryjnych nad 
widmami różnych pierwiastków. 

Wodór. Jedno z najważniejszych miejsc w astrospektro 
skopji zajmuje widmo wodoru. Jak już wskazywałem wyżej, Bal
:mer podał wzór, przy pomocy którego można d o kładnie 0bli 
czyć położenie wszystkich linij wodoru ; wzór te n w postaci wy
godnej dla obliczeń jest następujący: 

l. 
?l ~ 

. l 
'11 ~- .J 

(.l 
- gdzie A stała 3647.2; n - liczby całkowite , zaczynające 
się od 3 (n oznacza również numer orbity elektronu); ), - dłu 
gość fa l i. Znane linje wodoru są następujące : 

') Patrz ni żej 
") Jądro nie jesl oscylatorem . 
") Patrz wyżej . 
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n l nazwa 
linji l l. ' ') l UW F\ GI 

3 11 "1. 6563.0 

l 4 l~~~ 4861.5 lin je 

5 lf-r 4340.7 widzialn 
6 Jlf; 4101.8 

e 

7 l l z 3970.2 l 
8 H~ 3889.2 
9 /hl 3835.6 

10 !Hl· 3798.0 
11 l h 3770.8 l 
12 T h 3750.3 \ pozafioł 
13 ID. 3734.5 

kowe 

14 H p. 3722.0 

15 l h 3712.1 ~) 

.... ...... ··········· 

31 3661.3 ") J 
.. ,. ······ ........... 

:r 3647.2 Granita Ieo retyczna\ 

Z tej tablicy widzimy, że na ziemi możemy otrzymać 1) 

tylko linje takiego atomu wodoru, którego elektron krąży na 
15-ej orbicie, zaś na gwiazdach wodór znajduje się w takim 
stanie, że elektrony mogą krążyć nawet po 31 orbicie. Prawo 
Bohr'a uzasadnia teoretycznie w tym wypadku empiryczny wzór 
Bol111er'a. 

Hel. Prawie wszystkie linje helu, znajdujące się w sześciu 
serjach, były otrzymane przez A. Powler'"a, Rormiia i A:Jtarlc.'a. 
Ważne znaczenie mają serje Ryrlberg'rt i Pickn·ing'a. Ostatnią 
zaobserwował PickPring w widmie gwiazdy ~ Puppis. W widmie 
Słońca serji Pickeringa nie spotykamy, znajduje się ona tylko 
w widmach gwiazd bardzo gorących. Przy zastosowaniu bardzo 
silnych wyładowań elektrycznych (wielka różnica potencjałów) 

c c l 
') W jednvsłkach Angslrom'a 1 A - 0,1 P·P· 10.000.000 milimetra. 
"l Ostatnia linja otrzymana metodą laboratoryjną. 
") Ostatnia linja znaleziona w widmach gwiazd. 
') Przy pomocy najsilniejszych wyładowań elektrycznych. 
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otrzymano linje, które dawniej brano błędnie za linje wodoru. 
Lin je te należą do helu z nabojem dodatnim "proto- helu", 
w którym brak jednego elektronu (obojętny atom helu posiada 
d.wa elektrony). Wszystko to jest teoretycznie stwierdzone przez 
~1. ..F'owler'a na zasadzie teorji IJohr'a. 

Tlen. Azot. Siarka. Krzem. Otrzymano linje, odpo
wiadające linjom widm gwiazd, przy pomocy bardzo silnych 
wyładowań, Lin je 1

) te są następujące: 
Tlen: 4649.3 i potrój na 4076.1 -4072.5 - 4070.1 
Azot: 4630 
Siarka: 4924.1, 4815.7 i 4715.9 
Krzem: 4116.4 i 4089.1 (przy bardzo silnych wyładowaniach) 

4131.1 i 4128.1 (przy mniej silnych) 
3905.8 (temperatura łuku elektrycznego). 

Wszystkie te linje znaleziono w bardzo gorących gwiazdach. 
Co zaś dotyczy linij krzemu, to Lor·t.-w~~· używał ich jako wskaź
nika temperatury gwiazd. 

Wapń. Stront. Bar. Magnez. Trzy linje wapnia (g), (H) 
i (K) zasługują na taką samą uwagę, jak i linje wodoru. Tym 
trzem linjom wapnia odpowiadają analogiczne trzy strontu i baru. 
Stwierdzono że linje typu (g) zjawiają się w temperaturze około 
1500° C, gdy linje (H) i (K) tylko przy bardzo wysokich tempe
raturach (powyżej 3000n). Porównanie linij wodorowych i wapnio
wych przyjęto za zasadę w klasyfikacji Harvardzkiej. 

Dla magnezu są bardzo charakterystyczne dwie linje 4571.3 
i 4481.3. Ta druga linja odpowiada tak zwanemu "1Jroto-mw!I!P
zolul" (dodatnio naładowanemu) i jest obecna w widmie gwiazd 
o bardzo wysokiej temperaturze; lin je tak zwanych ... wotO-!Jier
wiastkóu•" (zjonizowanych z nabnjami atomów dodatniemi, bez 
jednego lub kilku elektronów) są zwykle bardzo wzmocnione. 

Żelazo. Tytan. Chrom. Dla tych pierwiastków zba-
dane są zarówno linje zwyczajnę, jak i linje proto-pierwiastków. 
Linje te znajdują się w widmach gwiazd mniej gorących typu 
naszego ,..,(u/u.;a. 

Pasma węgla i tytanu. Wreszcie oprócz linij spoty
kamy w widmach ciał niebieskich pasma, szczególnie w wypadku 
gwiazd czerwonych. Pasma te są dwóch rodzajów. Do pierw· 
szej grupy zaliczamy pasma tytanu (związków tytanowych), cha
rakteryzujących klasę widmową M; pasm:'! te są dobrze odgra
niczone ze strony fiołkowej i zanikają powoli od strony czer
wonej. Drugie są to pasma ·węgla. charakterystyczne dla klasy 
N i R; odgraniczone są od strony czerwonej i powoli zanikają 

o 
1
) Wszystkie długości fal podane są w jednoskach f\ngstroma. 
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od strony fiołkowej. Około 15 tych pasm otrzym :mo metodą 
laboratoryjną; jedno z pasm, jak się zdaje, odpowiada cjanowi. 

Jak już zaznaczyłem wyżej 1) przy pomocy pryzmatów obje
ktywowych zbadano do roku 1921 przeszło 220.000 gwiazd . Całą 
te: prace: przy fotografowaniu wykonano w dwóch obserwator
jach: .Flan•ard Cotl1'/Jf' (Cambridge Mass.) i .lreiJUipa. (Peru). Kla
syfikacja tych widm była dokonana pod kierunkiem R. Pick~>
' in,q'a (Harvard College). Wyniki tej ogromnej pracy były ogło· 
szone w kilku tomach. 

Lecz najpoważniejszym teqo rodzaju katalogiem jest opra
cowany przez Miss ('an;wn ,. The lJmwr ( 'atrtloyue", którego 
wyszło dziewięć tomów, obejmujących tomy 91-99 publikacyj 
Obserwatorjum Harvardzkiego; ostatni kończy się gwiazdą 
N2 225.300. 

Jak widzimy klasyfikacja Harvardzka jest opracowana na 
podstawie ogromnego materjału, który się złożył w '/'li t> Tle11ry 
Dra]JN Catalo.rftiP. Klasyfikacja ta została przyjęta z pewnemi 
zmianami przez Międzynarodową Unję f\stronomiczną na zjeź
dzie w Rzymie w r. 1922. 

Klasy w tym układzie oznaczamy dużemi literami łaciń
skiemi w porządku nastE;pującym: 

s 
P, O, B, f\, F, G, K. M 

R, N. 

Zakładamy że temperatura zmniejsza się od klasy P (mgławice 
gazowe) do klasy M. Dlr.~ większej dokładności wprowadzamy 
podklasy jak nap.: 

Gwiazdy, należące do klas M, R, N i S, spotykają się bardzo 
rzadko. Klasy S, R i N są szczegółnem odgałE;zieniem klasy K. 

(Dokończenie nastąpi). 

EDWARD STE~Z 

O pewnych rozważaniach 
aerologicznych Kopernika. 

Z powodu minionej 450-letniej rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika cały szereg pisarzów po lskich poświęcił liczne p ra ce 
naukowe oraz szkice bio graficzne i krytyczne genialnej postaci 

') "Uranja" 1 (11) 1926. 
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Mistrza. W pracach tych rozpatrywana jest zwłaszcza wszech
stronna wiedza znakomitego astronoma, zdumiewająca swą rez
.ległością i wysokim poziomem. Literatura, dotycząca oceny 
dzieł Kopernika w poszczególnych dziedzinach umiejętnośCi 
ludzkiej, uwzględnia nietylko zasadniczy kierunek astrono· 
micznej twórczości Mistrza, która zjednała mu nieśmiertelność, 
ale podaje analizie również działalność Kopernika jako ekono
misty ( JJmochowski, BitJak) oraz charakteryzuje postać jego 
jako filologa, poety, matematyka, lekarza i wogóle jako -uniwer
salisty (porów. dzieło zbiorowe "Mikołaj Kopernik", wydane 
przez Lwowski Komitet Obchodu, Lwów, 1924). 

Umysłowość Kopernika była genjalna nietylko przez dar 
jasnego i prostego sposobu rozumowania, które jeszcze na ławie 
uniwersyteckiej w Krakowie utwierdziło go w przekonaniu o nie
prawdziwości systemu Ptolemeuszowego; genialna była nietylko 
przez swą rozległość i uniwersalność, jakaże biegły był nietylko 
w nauce gwiaździarskiej, ale również w naukach klasycznych, 
prawnych, teologji, medycynie i ekonomji. To, co nas również 
zadziwia u Kopernika, to fakt JWN>witi!Jwani" przez niego sze
regu praw natury, które dopiero znacznie później następcy astro
noma ściśle sformułowali. l tak np. Kopernik pierwszy podaje 
zupełnie uświadomione poglądy na istotę przyciągwia materji, 
stając się w pewnej mierze poprzednikiem Newtona ( .. De Revo
lutionibus", Księga l, Rozdz. 9), w tejże zaś księdze w roz
·dziale 5-tym wypowiada .. po raz pierwszy jasno i z pełną świa
domością rzeczy jedną z naczelnych zasad dynamiki nowoczes
nej, zasadę ruchów względnych" (L. . t. lJirkemllojp,·, M. Ko
pernik, Wybór Pism). W dziedzinie zaś ekonomji, pisząc o mo
necie, pierwszy formułuje "prawo gorszego pieniądza", niesłusz
nie nazwane później prawem Greshama. 

W artykule niniejszym staram się wykazać, że Kopernik, 
jakąś genialną intuicją wiedziony, przewidział na cztery wieki 
naprzód również istnienie pewnych zjawisk w atmosferze ziem
skiej, których bezpośrednie stwierdzenie zapomocą obserwacyj 
nastąpiło dopiero pod koniec XIX stulecia. f\żeby bardziej uwy
datnić mezwykły dar przewidywania tych zjawisk przez Koper
nika, musimy wpierw scharakteryzować tło dziejowe epoki na
szego astronoma oraz przytoczyć niektóre cytaty z jego wieko
pomnego dzieła "0 Obrotach". 

Epoka, w której tworzył Kopernik, stanowi dopiero okres 
powstawania nauki o atmosferze, t. zw. meteorologji (nauki o "me
teorach" .lrystotele8o). W Polsce przejawia się ta meteorologja 
w postaci organizowania licznych spostrzeżeń systematycznych 
nad stanem pogody. Udział w tych obserwacjach biorą szcze
gólnie dwaj wybitni uczeni: prof. U niw. Krak. Wojf'iPrh :::Bru-
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dzewa (-( 1495) oraz uczeń jego, a potem kolega, ... lfarcin JJiena 
z Olkusza (-!- 1540). Obaj byli dobrymi znajomymi Mikołaja 
Kopernika: pierwszy jako profesor, drugi raczej jako kolega. 
niż nauczyciel. Obaj oni, wraz z Jrtk6bem z lti·y (t 1526), ucz
niem Brudzewskiego, dali się poznać jako gorliwi obserwatoro
wie pogody. Szczególnie długą serję spostrzeżeń meteorolo 
gicznych wykonał wyżej wspomniany Marcin Biern, obserwując 
w latach 1490-1517 w Krakowie, a następnie w latach 1525-
1540 w Olkuszu. Niewątpliwie tedy Kopernik, obcując z tymL 
mężami nauki przez lat kilka, miał sposobność zaznajomienia 
się z metodami prowadzenia spostrzeżeń oraz z podstawami 
jeszcze nie skrystalizowanej wówczas nauki o atmosferze. 

f\le myliłby się ten, ktoby sądził, że Kopernik, ulegając 
wpływowi BrudzPwsk zego i B iema, zajmuje się zagadnieniem,. 
związanem tylko z ]Jrzyziernnemi warstwami powietrza, jedynie 
wówczas podlegającemi bezpośrednim spostrzeżeniom. Koper
nik nie zajmuje się meteorologją. Te ustępy jego dzieła "0 Obro
tach", które dotyczą atmosfery ziemskiej, mają zgoła inny cha
rakter. Są to, według nas, pierwsze rozważdnia o charakterze 
aerologicznym, t. j. rozważania, odnoszące się do wyższych warstw· 
atmosfery ziemskiej. Posłuchajmyż tedy, co mówi Kopernik. 

W księdze 1-ej swego dzieła "O Obrotach'' wykłada Ko
pernik ogólne zasady swego systemu świata, przyczem w roz
działach VII i VIII poddaje krytyce poglądy astronomów staro 
żytnych na kwestję nieruchomości Ziemi. W rozdziale VII przy 
tacza Kopernik zasadnicze myśli .Arystote lP.~a. według którego 
ziemia jest "najcię?szym żywiołem" i dlatego winna spoczywać 
w środku świata. Według . Lr!fstotelesa i jego szkoły wszystkie 
c iała mogą mieć dwa ruchy: prostolinjawy lub kołowy. "Ziemi 
tylko i wodzie przystoi, jako ciałom ciężkim, na dół opadać, 
t. j. dążyć do środka , natomiast powietrzu i ogniowi, jako lek
kim, wypada do góry od środka się wznosić. Wydaje się to 
rzeczą stosowną, ażeby tym czterem żywiołom przyznać ruch 
prostolinijny, natomiast ciałom niebieskim - ruchy po drogach 
kołowych. Tak wyrzekł . lrystoteles"- pisze Kopernik. Dalej 
przytacza Kopernik zdanie Ptolernenszo, który twierdzi, że gdyby 
ziemia się obracała, to wówczas wobec wielkiej szybkości obrotu 
ciała byłyby porwane gwałtownym prądem, a wówczas ciała, 
spadając, nie biegłyby według pionu. "Wreszcie chmury oraz. 
wszelkie inne w powietrzu zawieszone ciała musielibyśmy w ta 
kim razie widzieć podążające zawsze na zachód". Chmury ucze
stniczyłyby więc w ruchu kołowym, co jest sprzeczne z wyżej 
wymienioną zasadą, że żywiołom lekkim przys ł uguje ruch tylko 
prostolinijny. ,. Na podstawie tych i tym podobnych jeszcze przy 
czyn twierdzą (ArystotPle.~ i perypatetycy), że ziemia w pośrodku 
świata spoczywa" .. . 
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Przytoczywszy w rozdziale VII opmJe .lrwtutele.~a i J>to
lemeu;,;::a, przechodzi Kopernik w rozdziale VIII do krytyki po
wyższych dowodów i do wykazania ich niedostateczności. Przyj
mując za naczelną zasadę obrót ziemi dokoła osi, zaznacza 
Kopernik, że ruch ten jest ,,przyrodzony, a nie pochodzi od 
siły zewnętrznej", "napróżno więc obawia się PtoiP1111'HS.z, aby 
się ziemia nie rozproszyła ... skutkiem obrotu", gdyż wobec na 
turalnej ciągłości ruchu wszystkie ciała na ziemi "utrzymują 
się w najlepszym zespole". Zbija dalej teorję PtutellwHsut, że 
niebo się obraca, bowiem niemożliwe jest, aby w ciągu 24 go· 
dzin nieskończony bezmiar nieba wykonał podobny obrót dokoła 
ziemi. f\lbowiem, "według pewnika fizycznego, co jest nieskoń 
czonem - mówi Kop ernik,- nie może przemijać, ani też w za
den sposób poruszać się". 

Dla wyjaśnienia pozornego ruchu sklepienia niebieskiego 
przytacza Kopernik słowa Eneasza z ll'er,qilj1t8.W. 

"Procehi11111r f1 Urfll. tNraPiflle urh1'81flU' rPcPtl1111f ". 

l tutaj dopiero powraca Kopernik do kwestji chrnur, którą 
Ptolemea;,;z przytoczył na poparcie teorJi nieruchomości ziemi. 
Ustęp poniższy, będący odpowiedzią na argument Ptolemeu
szowy, wydaje się nam tak doniosły, że radzi bylibyśmy umies
cić go w jednym rzędzie z tyloma innymi zwrotami Kopernika , 
dotyczącemi np. zasad względności ruchów, zasady ciążenia 
powszechnego i t. d. 

"Cóż znowu powiemy o chmurach-pisze Kopernik w roz 
dziale VIII ks. l swego dzieła - - i o innych ciałach, jakkolwiek 
zawieszonych w powietrzu, raz obniżających się, to znowu do 
-góry się unoszących, jeżeli nie to, że nietylko ziemia z wodą, 
jako z żywiołem z nią spojonym, razem się obraca, ale że także 
niemała część powietrza i to wszystko, co z ziemią ma jakikol
wiek związek". Kopernik uważa więc za całkiem naturalne, że 
atmosfera bierze udział w ruchu obrotowym ziemi; uderza jed
nak jego wyrażenie, że obraca się ,,także niemała cześć po
wietrza ... " (sed non mod1ca quoque pars aeris), a więc nie 
·calrr atmosfera, tylko jej r.z t:.~c. i to część ?ltl'mola. 

O jaką tu część powietrza chodzi? Oczywiście-o warstwy 
dolne atmosfery; one to uczestniczą w wirowym ruchu kuli 
ziemskiej i dlatego wydają się nam nieruchome. Nie poprzestaje 
jednak Kopernik na golosławnem stwierdzeniu faktu: stara się 
bowiem fBkt ten wytłumaczyć. Stawia więc następującą alter
natywę: 

"Dzieje się zaś to albo dlatego, że najbliższa część po
wietrza, będąc zmięszana z ziemnemi lub wodnemi częściami, 
,podlega temu samemu co i ziemia prawu przyrody, lub może 
-dlat_ego, że ruch powietrza jest nabyty od samejże ziemi skut-
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kiem stykania się z nią wśród nieustannego jej obrotu" (Tekst 
polski według BirkenmajPnt: Wybór pism Kopernika). 

Właściwie mówiąc, oba tłumac2.enia są jednakowo słu
szne: pierwsze ujmuje bardzo ogólnikowo sprawę obrotowego 
ruchu atmosfery, drugie natomiast wchodzi w jądro rzeczy. 
Jest tutaj wyrażona ni mniej ni więcej tylko zasada przejmo
wania ruchu wskutek tarcia atmosfery o powierzchnię ziemi. 
Jakaż różnica ogromna między sposobem ujęcia sprawy ruchu 
obrotowego atmosfery przez Ptolemeus.zn i przez Kopernika. 
Kopernik rozumuje już nie jako geometra, ale Jako frzyk: 

"lfltOtl IU'fjltisitdin8 ~;il 111otus Heris, ąuem n tpn·a per r·onti
_qnitalelll pPipeturr 1 I' I'OlutionP ,,,. rr1Mque resistPntia wrrtit·iJ)at ". 
(Przekład polski patrz wyżej). 

f\ więc wskutek tarcia mas powietrznych o powierzchnię 
ziemi zostały one wprowadzone w ruch wraz z ziemią. Nale
ży zaznaczyć jednak, że przez ową na_jbliżs.zą część powietrza 
rozumie Kopernik nie tylko warstwy przyziemne, ale, jakgdy
byśmy dziś powiedzieli, całą troposferę wraz z jej chmurami, 
albowiem i one jeszcze uczestniczą w ruchu ziemi. 

Jeżeli tak. to co w takim razie Kopernik rozumie przez 
pozostałą część powietrza? Najwidoczniej - górile ll•arslll•.tr 
atmosfery. 

"Naodwrót- mówi nasz astronom -z równem zdziwie
niem powiadają, że najwyższa warstwa powietrza postępuje za 
ruchem nieba, na co wskazują owe nagle pojawiające się gwiaz
dy, mianowicie komety ... , które podobnie jak inne gwiaz
dy wschodzą i zachodzą". 

Kopernik umiejscawia więc komety w tej najwyższej, naj· 
odleglejszej warstwie atmosfery ziemskiej, czyni to jednak 
ostrożnie ("powiadają") i jakgdyby niechętnie, jest to bowiem 
jedyna w calem dziele "0 obrotach" wzmianka o kometach. 
W czasach Kopernika nie zdawano sobie jeszcze sprawy z wy
sokości atmósfery tak samo, jak nie znano dokładnie odległoś
ci komet. Trudno więc domyślać się, jak tę wysokość Koper
nik ocenia. W każdym razie, zaznacza autor dzieła, "my tę 
yóruą strefę powietrw rlfH .:IIIII'ZIIP_j jP,j odlP.IJlO-~I:t orl .:·ie111i mo
żPm!J wvo.ż a/ .: (( podmwio11ą Oll'P.IJO rul'!m .:·iemslcieyo. Dlatego 
powielr.<P naJbliż·8>e .:: iemi tvra ;: .z ciałami tu nir'm .:-rr tciP.~zonPmi, 
wydruorrr sir> będ;iP spokOJ1tr'm, chyba że wiatrem lub innnym ja
kim popędem będzie, jak się to zdarza, w tę lub ową stronę 
niepokojone". 

Pogląd Kopernika, że dolne warstwy powietrza uczestni
czą w ruchu wirowym ziemi, górne zaś są już tego ruchu poz
bawione, odpowiada najzupełniej rzeczywic;tości . Wzrost pręd
kości wiatru wraz z wysokością jest oddawna znany, ale do· 
piera niedawno, bo na przełomie XIX i XX wieku, stwierdzonO> 

+ 
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w najwyższych warstwach atmosfery ogólno-ziemski wiatr wschod 
ni, który jest niczem innem spowodowany, tylko nieruchomoś 
cią najwyższych stref powietrza . Jest to ten sam wiatr, na któ
rego nieobecność powoływał się PtolPmeu sz, uzasadniając nie
ruchomość ziemi, a którego istnienie przyjął Kopernik za zu
pełnie możliwe, a nawet konieczne, odsuwając go jednak da
leko poza sferę chmur, gdzie łączność z warstwami dolnemi 
jest już bardzo mała . 

Dzisiaj wiemy, że jest to atmosfera bardzo rozrzedzonych ga
zów, które do niedawna jeszcze przyjmowano, wraz z Trt•qene
rP III, za wodór, a które obecnie skłonni jesteśmy uważać za 
atmosferę azotu, sięgającą do b. znacznych wysokości kilkuset 
kilometrów nad ziemią. Dzisiaj możemy wykazać za pomocą 
sondowań aerologicznych wzrost prędkości wiatru z wysokoś
cią oraz istnienie składowej wschodniej wiatru w wysokich 
warstwach atmosfery (w okolicach okołorównikowych już na 
wysokości 18 km. wieje wiatr wschodni). Dziś wien1y także, że 
podczas wielkich wybuchów wulkanicznych wcale nie jest przy
padkiem zbaczanie pinji dymu na zachód na pewnej wysokoś
ci, albowiem ulega ona wpływowi wiatru wschodniego, stale 
wiE'jącego na znacznej wysokości nad ziemią (n?· podczas wy 
buchu Krakatawy w r. 1883 pinja wzniosła się na wys. 30 km., 
skąd wiatr wschodni począł przenosić pyły wulkaniczne na za
chód, ogarniając po pewnym czasie całą kulę ziemską). 

Ptolemewr: nie znał górnego wiatru wschodniego i nie 
wierzył nawet w jego możliwość, dlatego też w aryumentacji 
swej przeciwko tezie ruchomości Ziemł powoływał się na jego 
brak. Właściwie, z punktu widzenia zasady względności, ist
nienie wiatru wschodniego nie może służyć za potwierdzenie 
wiroweguruchu kuli ziemskiej, tak samo dobrze bowiem możnaby 
mówić o udziale górnych warstw powietrza w ruchu obrotowym 
nieba . PtolPmPusz tej słabej strony swego argumentu nie zau
ważył , Kopernik natomiast, z zasadą ruchów względnych już 
n ieco obyty, poprzestaje tylko na zaznaczeniu zgodności faktu 
istnienia przypuszczalnego wiatru wschodn iego ze swoją teorją 
ruchu obrotowego globu ziemskiego. 

Pogląd Kopernika o nieruchomości najwyższych warstw 
atmosfery ziemskiej, aczkolwiek był oparty na dość kruchych 
podstawach astronomicznych, wyprzedził na cztery wieki naukowe 
stwierdzenie istnienia wiatru wschodniego . Jest to tern więcej 
zdumiewające, że Kopernik nigdy wszak nie zajmował się kwe
stjami atmosferycznemi, a do wniosku swego dochodzi jedynie 
drogą ścisłego rozumowania o fizykalnych własnościach powietrza, 
o jego tarciu o powierzchntę ziemi, o tarciu wzajemnem poszcze
góln ych warstw powietrza i o przekazywaniu ruchu dolnym war
stwom atmosfery przez powierzchnię ziemi. 
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Historycy"nauki i biografowie Kopernika niewątpliwie zajmą 
się jeszcze tą niezbadaną kartą twórczości nieśmiertelnego astro
noma polskiego. My zaś uważamy za swój obowiązek jedynie 
zwrócić uwagę na ten problem aerologiczny, tak odosobnione 
i wyjątkowe zajmujący stanowisko w genialnej twórczości 
Kopernika. 

\1. BIAL.I~('I\1. 

Obserwacje powierzchni Księżyca1). 
11. 

Kiedy po uływie kilku dni po nowiu ukaże się w zachod
niej stronie nieba piękny sierp Księżyca, wtedy . najwygodniej 
jest rozpocząć studja nad powierzchnią naszego Sdtelity. Obser
wacje należy wykonywać codziennie, o ile pogoda na to po
zwala aż do pełni, obserwując w miarę wzrastania fa?y coraz 
to inne utwory księżycowe. f\by otrzymać jak najlepsze wyni 
ki badań, trzeba obserwować bez przerwy szczegóły powierz
chni Księżyca przez cały czas ich widoczności również po peł 
ni, kiedy część tarczy z zachodniej strony staje się niewidocz
ną Oczywiście, obserwacji nie przerywamy podczas pełni; 
wówczas szczególną wartość mają takie obserwacje, jak stan 
ciemnych plam i t. d.; zjawiska te w ostatnich czasach coraz 
bardziej zajmują uwagę selenografów. Obserwacje Księżyca 
po pełni przypadają, coprawda, na znacznie późniejsze godziny, 
lecz warunki widzialności Księżyca, ze względu na wyższe po
łożenie jego nad poziomem, są lepsze. 

Rozpoczniemy obserwacje "srebrnego globu" od strony 
zachodniej. 

Największym objekŁem w pobliżu zachodniego brzegu tar
czy Kiężyca jest ciemna owalna plama- Mare Crisium (Morze 
kryzysów). Morze to widzimy bardzo dobrze między 2 i 3 
dniem po nowiu, najlepiej jednak w 17 18 dniu kiężyco
wym, czyli 2 lub 3 dni po pełni. 

Owalność tego morza pochodzi z powodu perspektywicz
nego skrócenia, w rzeczywistości zaś M. Crisium ma kształt 
prawie okrągły. Wymiary jego w kierunku N-S wynoszą 431 
km., a w kierunku E- W 501 km. 

Powierzchnia Mare Crisium posiada odcień zielonkawy, 
widoczny tylko w dużych lunetach. Łatwo można dostrzec, 
że dno morza ma poziom znacznie niższy, niż zewnętrzny te-

') Palrz N2 1 Uranji (styczeń 19:26) str. 7. 
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Rys. l. Mare Crisium, Cyrki Cleornedes i Geminus. 

ren Księżyca. Morze jest otoczone łańcuchami gór, z których 
wymienimy Cap f\garum, (rys. 1); widzimy tu tylko szczyty 
gór w postaci szeregu jasnych plamek nad ciemną przepaścią; 
między grzbietami tych gór znajdują się liczne drobne kratery. 
Powierzchnia morza jest pokryta niskiemi grzbietami i małemi 
kraterami, z których największy Picard ma średnicę 33 km. 
Krater ten jest bardzo głęboki i posiada górkę centralną. Kra
ter Eimmart, o średnicy około 30 km., leżący obok M. Crisium, 
podlega podług Pickeringa 1

) nieokresowym wahaniem blasku. 

1
) f\st r. Nachr. N2 4704 i 4742 
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Astronom ten sądzi, że mamy do czynienia z wybuchami ma · 
terji, która wypełnia krater. 

Na północ od M. Crisium znajduje się wielki cyrk Cleo· 
medes, mający 120 km . w średnicy, z szerokim wałem i górką 
centralną z 3-ma szczytami; w północnej części cyrku leżą trzy 
kratery, z których jeden świeci bardzo jasno podczas pełni 
(blask s<•) 1

). 

Dalej na północ widzimy cyrk Geminus, o średnicy 85 km.; 
cyrk ten posiada wał bardzo stromy i w środku kilka kraterów. 

Gauss i Messala - d w a olbrzymie cyrki, wydłużone wsku
tek perspektywy. 

Bliżej północy znajdują się obok siebie dwa cyrki - f\ 
tlas, o średnicy 86 km. i Herkules - 72 km . Wał f\tlasa jest 
dosyć szeroki i posiada zagłębienia, doliny i ostre szczyty, a na 
południowej stronie leżą dwa kratery. Wewnątrz cyrku znaj
dują się dwie ciemne plamy, które ulegają zmianom zależnie 
od fazy t). 

Herkules ma dwa wały , usiane mnóstwem szczytów; w środ 
ku widać mały krater, świecący niezmiernie jasno podczas pełni . 

Cyrk Endymion, o średnicy 121 km., wydłużony wskutek 
perspektywy, jest nadzwyczaj ciekawy: podczas pełni widać go 
jako ciemną plamę . Wpływ libracji zmienia jego blask w gra · 

nicach 1 1 1
.}- 2 1 

/ . 

l 

Rys. 2 i 3. 

') Patrz N2 l Uranji slr. 10 

Biegun północny Księ
życa jest otoczony przez 
M. Frigoris (M. Zimna) . 
Morze to podczas pełni ma 
odcień zielono-żółty. 

Na południe od M. 
Crisium leży M. Foecundi 
tatis, którego rozmiary wy 
noszą: z zachodu na wschód 
630 km., a z północy na po · 
ludnie 971 kl.; w południo 
wej części morze się zwęża . 
i około cyrku Vendelinus 
szerokość jego wynosi tylko 
200 km. Morze to posiada 
dwa niezwykle ciekawe 
kratery, znane pod nazwą 
Messier zachodni i Messier 
f\ (wschodni) (rys. 2). We · 

") f\stronomical Register 1884. N2 258. 
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<:!ług badań Madlera 1) kratery te miały blask i rozmiary jedna
kowe. Obecnie zachodni krater jest mniejszy i ma kształ 
owalny. Demeuse ~) zauważył po upływie jednego do 2 dni 
po pierwszej kwadrze rodzaj lekkiego obłoku, pokrywają
cego Messier. Plassmann ;;) tłumaczy to zjawisko parowaniem 
wilgoci osiadłej i zamarzłej wewnątrz krateru podczas długo
trwałej nocy księżycowej . Również i Klein , znany selenolog , 
widział oba kratery jakby spowite we mgle. Ten sam badacz 
zauważył, że kratery są złączone niewysokiem wgórzem. Atoli 
najciekawszem zjawiskięm są dwie jasne smugi, idące na 
wschód od krateru Messier; smugi te dzieli wąska ciemna 
przerwa; kształt smug przypomina warkocz komety. Na ma
pie Księżyca Lohrmann'a miejsce tych smug zajmują dwa nie 
wysokie grzbiety górskie (rys. 3). Jasne te pasma ukazują się 
zaraz po wschodzie Słońca, gdy tymczasem jasne smugi, idą
ce od kraterów Tycho i Kopernika występują najwybitniej do
piero w chwili pełni. W ostatnich czasach w okolicach tych 
kraterów zauważono wiele szczelin, np. Krieger widział szczelinę 
w lunecie 10 cm. Wogóle miejscowość ta zasługuje na szcze
gółowe badanie ze strony miłośników nieba, posiadających 
większe lunety. 

Na zachód od M. Foecunditatis leżą dwa olbrzymie cyrki : 
Langrenus i Vendelinus (rys. 4). Pierwszy posiada dwie górki 
centralne i stromy wał, naokoło zaś niego widzimy mnóstwo 
małych gór i dolin. Vendelinus jest nieregularny; wał ma nie 
wielki i poprzecinany licznemi dolinami, brak mu górki cen 
tralnej, widać za to wewnątrz kilka krat~rów. 

Dalej położony jest piękny cyrk Petavius, około 130 km. 
średnicy, z wysokim stromym wałem. miejscami rozdwojonym . 
Wewnątrz znajduje się wiele wzgórz i niewielka centralna gór
ka z dworna kraterami, od których ciągnie się na południo 
wschód szeroka szczelina aż do wału. Szczelina jest widoczna 
nawet w słabych lunetach. Cyrk ten poleca się do oł3serwa
cji wszystkim, którzy interesują się budową naszego satelity. 
Najlepiej widać cyrk po upływie 3 dni po nowiu lub też 2 dni 
po pełni. 

Metius i Fabricius - dwa wielkie ciekawe kratery, złączo· 
ne z sobą. Pierwszy wyróżn. ia się swą nieprawidłową formą 
i wysokim wałem. Drugi natomiast posiada kształty regularne, 
wewnątrz zaś widać trzy centralne górki, dwa male kraterki 
i grzbiety górskie . W południowej części wał jest przerwany. 

l) Der Mond 1837. 
~) Sirius 1886. 
·') Sirius 1886. 
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Do Fabriciusa przylega obszerna równina Janssen, otoczona 
nieregularnym łańcuchem gór z oddzielnemi szczytami. Wnę
trze jej posiada liczne grzbiety górskie i oddzielne wyniosłości ; 

Rys. 4. Cyrki: Langrenus, Vendelinus i Pela\ius. 

wpoprzek zaś jej ciągnie się szeroka dolina, poprzecinana przez 
mnieisze dolinki; widzimy tu liczne szczeliny, które podczas 
wschodu Słońca są dostrzegalne nawet w małych lunetach. 

W pobliżu bieguna południowego, prawie na krawędz i 
tarczy Księżyca wznoszą się potężne góry Leibniz'a; najwyższy 
szczyt ich dochodzi do 9,100 km. Najlepiej są one widoczne, 
gdy z powodu libracji znajdą się na brzenu tarczy. 

r. 1l. n . 
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WITOLD SKUP'. 

O obserwacjach astronomicznych 
na morzu. 

47 

W Polsce, kraju o charakterze wybitnie lądowym, posia
dającym niewielki skrawek wybrzeża morkiego i nieliczną flotę 
handlową, mało kto zdaje sobie sprawę z trudności, jakie na· 
potyka marynarz w prowadzeniu swego okrętu, szczególnie 
w wielkich podróżach poprzez Oceany. W pobliżu wybrzeży 
można łatwo się orjentować za pomocą map mor:skich, na któ
rych są omaczane wszystkie pławy, latarnie morskie i inne 
znaki morskie na morzu i lądzie, oraz za pomocą locji, w któ
rej podane są opisy wybrzeża morskiego, widoki portów, latarń 
morskich i t. d. Natomiast w wielkiej podróży oceanicznej 
w ciągu kilku dni, a często nawet kilku tygodni (na żaglowcach) 
widzi marynarz wokoło swego okrętu jedynie bezmierne prze
strzenie oceanu, nad sobą zaś- sklepienie nieba i przesuwające 
się po niem gwiazdy. 

Płynąc według oznaczonego na mapie morskiej kursu 
i mierząc przebytą pnez okręt drogę za pomocą logu , nie 
można dokładnie oznaczyć tych czynników, które wywierają 
wpływ na kierunek biegu okrętu (np. zboczenia okrętu pod 
wpływem wiatru lub prądów morskich) i pomimo to, iż zapo
biega się im w odpowiedni sposób, zdarza się już po kilku 
godzinach podróży, że właściwe miejsce, w którem się okręt 
znajduje, nie zgadza się z położeniem okrętu, oznaczanem na 
mapie. Różnica tych pozycyj wynosić może w ciągu doby na
wet kilka mil morskich. Niedokładność w oznaczeniu pozycji 
okrętu na morzu , sprawia niekiedy znaczne opóźnienia okrętu 
wskutek zboczenia z kursu, może jednak mieć szczególnie fa
talne następstwa w pobliżu raf podwodnych i mielizn, ze 
względu na niebezbieczeństwo, jakie te ostatnie przedstawiają 
dla· żeglugi. Dlatego też marynarz wyznacza pozycję okrętu 
kilku sposobami, a mianowicie: sposobem graficznym i obli
czeniowym, (z tablic żeglarskich na podstawie kursów i prze
płyniętej odległości) co 4 godziny, oraz sposobem aslronomicz. 
nym przynajmniej dwa razy lub raz na dobę. Pozycja okrętu, 
określona metodą astronomiczną, z pośród wyżej wymienionych 
trzech sposobów najdokładniejsza, jest jedynie miarodajną przy 
wykreślaniu dalszego kursu podróży. 
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Poniżej pragnę podać niektóre sposoby wyznaczania sze
rokości i długości geograficznej, używanej na morzu dla ozna
czenia pozycji okrętu. 

(} 

7. c 
- ---.-

Wiadomo, że wy
sokość gwiazd w chwi
li ich górnej lub dol -

/ 
nej kulminacji zależy 

c od wielkości i znaku 
·-- -- --. ___ / deklinącji gwiazd (o} 

-_ _ i od szerokości geo-

1··--------. graficznej miejsca ob-
- _ _ serwacji. Zależność ta 

s 1----=~--~:------~:-i N pozwala w sposóbbar-
8. dzo prosty Ozn3czyć 

szerokość danego 
miejsca na podstawie 
pomiarów wysokości 
gwiazd w południku . 

Załączony rysu 
nek przedstawia rzut 
sfery niebieskiej na 
płaszczyznę południ 
ka. Linje f\ -f\', B-B' 

C-C' ozn a czają równoleżniki pewnych gwiazd; przyczem F\-F\' 
eonosi się do gwiazdy, której deklinacja ma znak odmienny od 
znaku szerokości miejsca, B - B' - której deklinacja ma znak 
jednoimienny ze znakiem szerokości i jest mniejszą od ostatniej 
i wreszcie C-C' deklinacja której ma znak jednakowy z sze
rokością miejsca obserwacji. lecz jest od niej większa. 

W pierwszym wypadku f\S SF. - Ef\, t. j. 

wysckość gwiazdy H 90"- ('f 
90" - (H 

Łatwo zauważy ć, że w drugim wypadku otrzymamy tenże sam 
wzór, co w wypadku pierwszym. 

W przypadku gwiazd, których '~> ~. mamy wzór podobny, 
jednakże ze znakiem odwrotnym. 

Skoro ta sama gwiazda będzie obserwowana w czasie jej 
dolnej kulminacji, to do określenia szerokości geograficznei 
otrzymuje się, jak wynika z rysunku, wzór następujący: 

'f 90" - ( 0 - H) 

Oprócz przytoczonych powyżej sposobów, można wyzna
czyć szerokość za pomocą wysokości gwiazdy, znajdującej się 
w pobliżu południka obserwatora za pomocą gwiazdy polarnej. 
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Do pomiarów wysokości gwiazd nad horyzontem używa . 
się w żegludze kątomierzy zwierciadlanych w formie wycinku , 
1/ ~> 1 : li 1

• K części kola zwanych stosownie do tego kwadranta
mi, sekstantami lub oktan tami. Konstrukcja ich opiera się na , 
prawach odbicia promieni świetlnych od dwóch zwierciadeł. 
płaskich. Ta właściwość kątomierzy morskich pozwala widzieć _ 
jednocześnie i w tym samym kierunku oba przedmioty, między 
któremi mierzy się kąt: jeden przedmiot (t. j. gwiazdę) obserwuje 
się bezpośrednio przez skierowaną na niego lunetę przyrządu, 
a drugi {horyzont morski)-w lustrze, umieszczanem przed lu
netą. Warunek jednoczesności niezbędnym jest wobec ciągłego 
przesuwania się okrętu i ruchu pozornego nieba, dzięki czemu, 
kolejne notowanie kierunków przedmiotów nawet przy bardzo . 
małej różnicy czasu między pierwszą a drugą obserwacją nie · 
daje identycznych wielkości /f. 

Pomiary wysokości gwiazd dokonywane są z dokładnością . 
du 0', 1; większą dokładność dla celów żeglarskich nie jest 
potrzebna, gdyż pozycję okrętu określa się na mapie z dokład
nością do O. 1 mili morskiej t. j. 0', 1, {1 mila morska równa 
się l' narówniku). 

Wyznaczenie 1/litf!O>i('i geograficznej opiera się na zależ
ności, jaka istnieje mit;dzy czasem prawdziwym, średnim lub gwiaz
dowym, liczonym jednocześnie na dwóch różnych południkach. 
Różnica tych czasów równa jest różnicy długości południków, 
wobec czego dla oznaczenia długości geograficznej danego po
łudnika na kuli ziemskiej wystarczy znajomość. czasów na dcmym 
południku oraz na pierwszym południku (0" ), za który, jak po
wszechnie wiadomo, przyjęty jest południk obserwatorjum : 
w Greenwich. 

, (D n.l 

O b s e r w a c j e. 
Zorze półno cne. Coraz bardziej zwiększająca się działalność Słońca · 

w ostatnich kilku miesiącach przejawia 5ię również w coraz częstszych 
burzach magnetycznych i zorzach polarnych Ostatnio zaobserwował 
Wydział Morski w Nowy:n Porcie dwie piękne zorze północne, mianowi
cie dnia 26 stycznia i 5 marca 1926 r. 

Zorza północna z dn. 26 stycznia została zauważona w Nowym 
Porcie o godz. 19 min. 50 (czas środk.-europ.). Zjawisko wystąpiło w po
staci czerwonego pas"a o szerokości około 3", rozciągającego się na 
znacznej przestrzeni nieba poprzez zenit. Barwa zjawiska wahała się 
od blado-różowej aż do ciemno-krwistej, przyczem natężenie świecenia 
było dość znaczne i bardzo zmienne; sprawiało ono wrażenie falowania. 
Stopniowo barwa zorzy poc zęła się zmieniać (20h 07m), przechodząc 
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w odcień zielonkawy, miejscami złotawy Zorza znikła o :!.0/1 lQm. Dzię
ki czerwonej barwie zorzy wzięto ją początkowo za lunę pożaru. W ten 
sam sposób zjawisko komentowała ludność Gdańska, Sopot i okolicy. 
Komunikaty o zjawisku otrzymano ró Nnież z półwyspu Helskiego. z któ
rych wynikałoby, że zorza była tam obserwowana nieco dłużej, widocznie 
dzięki ciemniejszemu tłu nieba. pozbawionego odblasku od świateł por
towych. 

Zorza polarna z dnia 5 marca nie była tak świetna, jak zorza 
styczniowa, trwała jednak znacznie dłużej od poprzedniej. Pierwsze sła
be świecenia o barwie żółtawo-zielonkawej były widoczne nisko nad ho
ryzontem w stronie NNE już o godz. 18; o godz. 19 świecenia trwały 
w dalszym ciągu. Natężenie zjawiska stopniowo się zwiększało, osiąga
jac punkt kulminacyjny na krotko przed godz 21. W tym czasie poja
wiła się również druga część zorzy na stronie zachodniej nieba, o bar
wie wybitnie czerwonej, szybko falującej Świecenie tej części zorzy 
wznosiło się do jakichś 40 ' nad horyzontem, trwało jednak dość krótko, 
od 2Qh 44111 do 2111 01 111 (czas urz ). Ze względu na barwę zorza i tym 
razem sprawiała wrażenie pożaru. 

Ta niezwykła częstość pojawiania się zórz północnych w lutejszych 
szerokościach geograficznych jest niewątpliwie spowodowana, jakeśmy to 
JUŻ na wstępie zaznaczyli, wzmożoną dzizłalnością Słońca, wywołaną 
przez zbliżające się obecnit! maxlmum plam sło11ecznych 

Gdańsk Nowy Port, Wydział Morski. E. Stenz. 

Kronika Astronomiczna. 
1\omety. W alfabetycznem oznaczeniu odkrytych lub odszukanych 

w r. 1925 komet posunięto się do litery l, co stanowi rekordowy plon 
roczny 11 komet. Z nich jJięć okresowych: B o re l l y, B r o ok s, F a y, 
T e m p e l 11, W o l f, część ?aś noNych komet. wśród których dwie przy
padły w udziale Polakom: kometa 1925 c otrzymała nazwę komety O r
k i s z a, zaś 1925 k Wilk a- P e l t i er' a. Wartość odkryć polskich 
podnosi fakt, że dokonane zostały bardzo skromnemi środkami optyczne
mi. Pewną mgłą tajemnicy osnuta jest ostatnia z odkrytych w r, 1925 
komet, kometa 1925 l (Ensor"a), spostrzeżona w Pretorji. Miała ona 
przejść przez periheljum 1~~ lutego 1926 r. i zajaśnieć wielkością, dostrze
galną dla nieuzbrojonego oka. Wzmiankę o obserwac:ji tejże komety 
z dnia 23.11 1926, dokonanej z aerostatu na wysokości 700 m. przez człon 
ków rosyjskiego towauystwa miłośników astronomji zawiera N2 l ich wy
dawnictwa "lzwieslja". Wielkość komety oceniano wówczas na 4m.9, 
a na koniec marca szacowano (?) na 8-9 wielkość. Poszukiwania ko
mety 21 III w Warszawie nie dały żadnego wyniku. Świadczyłoby to, że 
bądź kometa jest znacznie słabsza, bądź .i ej efemeryda bardzo niedokładna 
N2 12 Beobachtungs-Zirk. der FI. N. r. b. potwierdza pierwsze z naszych 
przypuszC?eń. Zdjęcia fotograficzne komety Ensora, dokonane 16 i 20 III 
r. b. w Bergedorf pod Hamburgiem, wykazały jasność 12- 13 wielkości. 

Rok 1926 zaznaczył się dotąd odkryciem 2 komet: okresowej T u tli e 
(1926a) i nowej komety B l a t h w a y t (t926b). 

Prace polskich astronomów z dziedziny astronomji teorełycznej . W dzie
dzinie astronomji teoretycznej rok ten był dla nas również pomyślny. 
Ukazały się mianowicie prace prof. T. B a n a c h i e w i c z a z udziałem 
pp. J. W i t k o w ski e g o i K. Kor d y ł e w ski e g o, (okólniki Obserwa 
torjum Krakowskiego) nad metodą wyznaczania i poprawiania orbit ko
met oraz ro1prawy prof. M. K a m i e ń s k i e g o ( Flcta Flstronomica) po-
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święcone ruchowi komety Wolta. Zresztą o udziale i innych astronomów 
w pracach obserwacyjnych i rachunkowych nad kometami świadczą cztery 
pierwsze numery Okólnika Obserwatorjum f\stronomicznego w Warsza
wie, a także oczekujące druku obserwacje Warszawskiego i innych Ob
serwatorjów polskich. 

Obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc, mające obok innych metod 
doniosłe znaczenie dla wyprowadzenia poprawek rektascensji i deklina· 
cji Księżyca, kontynuowane są głównie przez obserwatorja w Krakowie, 
Lwowie, Poznaniu i Warszawie. Opracowanie odnośnych obserwacyj na. 
Ziemiach Polskich przejął dr E. Ryb k a. 

Co do planetnid, liczba zainwentaryLowanych wzrosła do 1046 {Kiei
ne Planeten, Jahrgang 1925 i f\. N. 5407). Wśród odkrytych w latach ostat
nich jedną z najciekawszych jest planetoida Hidalgo o ruchu dziennym śred
nim 26 •", mimośrodzie 0.65 i nachyleniu względemekliptyki 43°; w afeljum 
oddala się od Słońca poza średnią odległość od niego Saturna, zaś w perihel
jum zbliża się do słońca na odległość nieco większą, niż Marsa. Dr K. i J 
Ja n l z e n o w i e poświęcili perturbacjom wiekowym tej planetoidy pra
ce, ogłoszon~ w Biuletynie Obserwatorjum f\stronomicznego w Wilnie. 

Rozprawy dr. F. Kęp i ń ski e g o mają za przedmiot ruch pla-

netoid typu p; 1 
a także librację periheljum planeto:d (f\ c ta Astronomka, 

Biuletyn Obserwatorjum f\stronomicznego w Wilnie). 
Pp. S. f\ n dr u s z e w ski i .J. S l a w ski (Poznań) podali w Jour

nal des observateurs, Vol. VIII N2N2 7, 9 i 12 obserwacje kilku planetoid. 
dokonane na refraktorze Steinheila. 

Dr. J. Kra s s o w ski i dr L. H u f n a g e l ogłosili pracę p. t. Per
lurbations et tables approchees du mouvement de Ja petite planete (43) 
f\riadne. 

Nie jest rzeczą przypadku, że zagadnieniom nad ruchem ciał ukła
du słonecznego poświęcona jest większość prac polskich. Wynika lo 
z charakteru skromnych warsztatów ich pracy, dla których najdostępniej 
szy jest nasz uklad 

Gwiazdy zmienne. Pomiary blasku gwiazd zmiennych, od kilku Jat 
systematycznie prowadzone przez Obserwatorjum Krakowskie (J. Gadom
ski, K. Kordyłewski, J. Pagaczewski, J. Witkowski), cieszą się już ustalo
ną opinją powodzenia i na terenie międzynarodowym (Rocznik Astrono
miczny Obserwatorjum Krakowskiego, Supplemento lnternationale N2 4). 
Program badań obejmuje 90 gwiazd zmiennych typu Algola. Wyniki dru
kowane są w f\cta f\stronomica, serja c. 

Prócz lego Biuletyn Obserwatorjum Wileńskiego obejmuje cały 
szereg opracowań obserwacyj gwiazd zmiennych, dokonanych przez prof. 
Wł . D z i e w u l ski e g o. Zapoczątkowana jest również fotomelrja foto
graficzna w Obserwalorjum Wileńskiem. 

Są dane, że fotometrją gwiazd zajmą się niebawem i inne obser
watorja polskie. 

Badanie ruchu gwiazd w przestrzeni jest przedmiotem kilku prac 
ostatnich prof. W. D z i e w u l ski e g o, ogłoszonych w N2N2 2 i 6 Biule
tynu Obserwatorjum Wileńskiego a także w f\cta Astronomica, oraz pra
cy dr. L. H u f n a g l a p. t. Sur les mouvements propres des etoiles. 

As'rospektrngrafja i a~trofotograf_ia są dla Polski terenem zupełnie 
nieuprawianym. Za dzieło podstawowe w tych dziedzi'lach uważać należy 
opublikowany w r. 1924 katalog H. Drapera, obejmujący około 225 llQ(I 

gwiazd, poklasyfikowanych przez f\. Cannon i E Pickeringa według wiel
kości a także charakteru widmowego; uwzględniono tu gwiazdy do 9-ej 
wielkośći i ponadto niektóre słabsze. Dzieło to było punktem wyjścia 
dla licznych prac, wykrywających rozmieszczenie a także prędkość gwiazd 
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poszczególnych typó w na mocy intensywności pewnych linij widmowych , 
funkcjonalnie związanej z wielkością absolutną i paralaksą. Oprócz tego 
cały szereg prac nowych poświęcono zagadnieniom astronomji dynamicz
nej, głównie teorji równowagi radjatywnej w gwiazdach (Eddington, Zeipel , 
Jeans i inni) oraz pracom statystycznym nad rozmieszczeniem gwiazd 
·w przestrzeni (Charlier, Strómberg, v Rhijn i inni) 

Kronika T. M. A. 
Walne Zebranie T. M. A. odbyło się w dn. 30 l. 1926. 
Posiedzenie dyskusyjne odbyło się w dn. 6 Marca 1926 r. w ?.udytor

•jum Zakładu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego z odczytem p 
Zofji Makowskiej na temat: "Komety roku 1Y25-go" oraz pokazem przy
rządu .. Zenitarjum" przez D-ra Wacława Jezierskiego. Osób obecnych 
było 45. 

Następne posiedzenie dyskusyjne wyznaczone zo~tało na lU kwie
tnia r. b. z odczytem D-ra Wacława Jezierskiego na temat "Z dziejów 
lunety". 

Na skutek starań Zarządu T. M. P.. otrzymano w miesiącu lutym 
od magistratu m. st. Warszawy zasiłek w wy<okości 20 lO zł., co zabez
pieczy wydawnictwo .,Uranji" w ciągu roku 1926·go. 

Jednocześnie z bieżącym N2 .Uranji" Członkowie T. M. A. otrzymują 
bezpłatnie jako dodatek, nabyte od Krakowskiego Obserwatorjum "Całen· 
<larium" na rok 1926 

Pokazy Nieba. 
Na posiedzeniu Zarządu T. M. ?.. w dniu .J III 1926 uchwalono. wo · 

bec częstych zachmurzeń nieba, udostępnić Członkom T. M. ?.. obser · 
wacje, urządzając pokazy w Obserwatorjum w razie niepogodnych ponie 
działków - we wtorki. 

Zmiana Statutu. § 8 Statutu T. M. ?.. w zmienionej redakcji brzmi 
obecnie następująco: 

.,Członkiem T-wa może zostać każda osoba pełnoletnia, o ile złoży 
Zarządowi odpowiednią deklarację. podpisaną przez siebie i przynajmnieJ 
dwóch członków T-wa, niepełnoletni zaś winni nadto przedstawić zezwo· 
lenie rodziców lub opiekunów. Szkoly i inne instytucje mogą być przy 
jęte, jako osoby prawne w charakterze czlonków popierających, dożywot 
nich i założycieli. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd na swem naj
bliższem posiedzeniu większością 3 "4 głosów obecnych. Odmowy przyję· 
cia kandydata Zarząd nie motywuje. 

Sprawozdanie 
z Dorocznego Wa~nego Zebrania Towarzystwa Milośników 

Astronomji, 

które odbyło się dn. 30 .1. 1926 r. w gmachu Uniwer. Warsz. 

Przewodniczący zebrania: prof. M. Kamieński. 

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedniego walnego zebra· 
<nia p. Białęcki przedstawi! sprawoz.danie z działalności T-wa w roku ub 
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(patrz niżej). Następnie p. ref . Dębczyński przedstawił protokół Komisji : 
Rewizyjnej. 

Po przyjęciu powyższych sprawozdań Zebranie wybrało Zarząd na· 
rok 1926 w składzie następującym: 

Prezes: prof. M. Kamieński; członkowie Zarządu: p. p. M Białęcki, 
dr. R. Chromiński, dr. L Hufnagel, dr. W. Jezierski, M. Łobanow, Z. Ma
kowska, dr. E. Rybka i inż. O. Zacharewicz. Członkowie Komisji Rewizyj
nej : p. p. dr. L. Brennejsen, mec. J. Niewodniczański i ref. R. Dębczyński. 

Zapowiedziany odczyt .,Komety roku 1925" został odłożony z powodu 
choroby p. z. ~'>~akowskiej. 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa 
miłośników astronomji. 

za okres od dnia 7 lutego 1925 r. do dn. 26 stycznia 1926 r .. 
(odczytane na Walnem Zebraniu 31 stycznia 1926 r.). 

Zamykając IV okres działalności T. M. R., Zarząd ma zaszczyt pro
SIC Walne Zebranie o przyjęcie do wiadomości następującego sprawo
zdania: 

l. Ustępujący Zarząd T. M. R., wybrany na walnem Zebraniu dn. 
7.11 ] 925 r. utworzył się w sposób następujący: 

Prezes: prof. M. Kamieński; vice-prezes, inż. P. Strzeszewski: se
kretarz p. E. Rybka; skarbnik p. M. Lobano w; redaktor "Uranji" - p. L 
Stenz; kierownik Dostrzegalni- p. M. Białęcki; bibljotekarz - dr. L. Huf· 
nagel, a jako zastępcy pp. S. Nowińska i R. Orłowski. l{ooptowano do Za
rządu pp. Z. Makowską i Pt. Chromińskiego. 

Pod koniec roku wskutek pilnych zajęć p. E. Rybki -obowiązki 
sekretarza pełnił p. M. Białęcki. 

Do Komisji -Rewizyjnej wybrano pp. dra L Brennejsena, mec. J. 
Niewodniczańskiego i ref. R. Dębczyńskiego. 

2. Działalność Żarzą d u T. M. R uwidoczniła się w 3 kierunkach; 
l) wydawniczym, 2) urządzania zebrań dyskusyjnych. 3) obserwacji nieba. 

A.) Działalność wydawnicza, 

Główną troską T-wa było wyszukanie funduszów na wydawanie 
~Uranji". Dzięki staraniom Zarządu uzyskano zapomogę z Wydziału Na
uki Ministerstwa W. R. i O. P. w kwocie 600 złotych, a następnie z Wy
dżiału Ośwjaty i ł\ultury Magistratu m. st. Warszawy w rozmiarze 1600 
zł" co_ ppzwołiło na regularne wydawanie czasdpisma co kwartał. Skład
ki członków, choć napływały, jednak nieregularnie i nie w tym stopniu, 
aby wydawnictwo mogło oprzeć swój byt tylko na członkach. Z powodu 
nieopłacenia składek członkowskich musiano wykreślić z T-wa 64 człon
ków na zasadzie Statutu. Tylko regularne wpłacanie składek i jednanie 
nowych członków może być warunkiem. ukazywa~ia się "Uranji". 

W celu uprzystępnienia najszersz!ym warstwom czytelników "Uranji" 
artykułów popularnych z dziedziny astronomji, Zarząd postanowił druko
wac w naszym kwartalniku cykl wykładów p. t .. ,Tajemnice Wszechświata". 
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Dwa takie artykuły już się ukazały. Ponadto Zarząd posiada jeszczę ry· 
sunek dyplomu, wykonany artystycznie, lecz nie może go wydać z braku 
funduszów. 

Uważając, że dotychczasowy sposób sprzedawania .,Uranji" w księ· 
garnłach nie przyczyniał się do jej rozpowszechniania, Zarząd wszed~ 
w umowę z Kasą im. Mianowskiego, która podjęła się rozpowszechniać 
nasze pismo. 

8.) Zebrania dyskusyjne. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań odczytowo-dysku· 
syjnych a mianowicie: w dn 7.11 prof. M. Kamieński wygłosił odczyt p. t . 
.,Historja powstania i krótki rys dziP-jów Obserwatorjum f\stronomicznego 
w Warszawi~". Odczyt powyższy został wygłoszony z powodu przypada
jącego w roku ub. stulecia założenia i dzi.,łalności Obserwatorjum. 

Dnia 28.111 p. S. Nawińska miała odczyt p. t. .. z dziedziny astrono· 
mji światów niewidzialnych" (gwia7dy podwójne), po którym odbył się re· 
ferat p. E Stenza p. t. .. f<ilka obserwacyj astronomicznych w Karpatach 
Wschodnich"; dnia 3-VI dr. L. Hufnagel .,0 h1potezach kosmogonicznych"; 
dnia 24.X p. M. Białęcki- .,Wymarły świat"; dnia 2!.XI dr. f\. Czubryń· 
ski - .Greckie mity o gwiazdozbiorach" i dnia 19.XIJ p. E. Stenz- .,0 wy
prawie pyrheljometrycmej do F\m~ryki Południowej". Wszystkie powyż· 
sze odczyty były ilustrowane przezroczami i cieszyły się dużą frekwencją. 

Na posiedzeniach miesięcznych członkowie T. M. F\. byli zawiada 
miani o sprawach T-wa oraz o najważniejszych wydarzeniach ze świata 
astronomicznego. 

C.) Pokazy nieba. 

Dostrzegalnia Towarzystwa pod kierunkiem p. M. Białęckiego była 
czynna tylko w ciągu 4 miesięcy po 3 dni w tygodniu . Z powodu prze· 
budowy całego gmachu, dostrzegalnia pozostanie nieczynna jeszcze kilka 
miesięcy i dopiero z nastaniem Jata zostanie otwarta nowa dostrzegalnia. 
Nowa dostrzegalnia powstaje staraniem Zarządu T -w.1 oraz dzięki łaska· 
we mu poparciu ze strony p. Gniazdowskiego, Dyrektora szkoły, w · której 
gmachu mieści się dostrzegalnia, i inż. Gaja, który prowadzi roboty bu· 
dowlane. 

Dostrzegalnia mieć będzie stożKową kopułę, obracającą się na szy· 
nie za pomocą kulek. Luneta Bardou o średnicy objektywu LOS mm . 
zostanie umocowana w obsad;de równikowej, podarowaej T·wu przez czł 
T. ~1. F\. p inż. Szaniawskiego i ustawiona na podstawie, izolowanej od pod· 
logi, co ułatwi znacznie obserwacje. Przy dostrzegalni będą tarasy do 
zaznajamiania się z gwiazdozbiorami. Obecnie urządzane bywają dla 
członków T-wa w poniedziałki pokazy nieba w Obserwatorjum f\strono· 
micznem przez refraktor o średnicy 135 mm.; objaśnień udziela p. Łobanow . 

W celu ożywienia zainteresowania się nauką o niebie wśród mło· 
dzieży szkolnej, Zarząd poczynił starania w Ministerstwie Spraw Wewn . 
w celu zmiany paragrafu Statutu, aby do T-wa mogły należeć osoby praw 
ne, jak towarzystwa, szkoły i inne instytucje w charakterze członków po· 
pierających, dożywotnich i założycieli. Również sprawa należenia woj· 
skowych - oficerów do T. M. f\. została załatwiona pomyślnie. 

Następnie Zarząd podaje co miesiąc w gazetach kalendarzyk astro· 
nomiczny z wiadomościami o ciekawych zjawiskach na niebie. 

W okresie ubiP.glym przybyło 75 członków. Wystąpiło- 5. Wy· 
krP.ślono - 64. Obecnie T-wo liczy 205 czl., w tern czl. założycieli 4, po· 
pierających 8 i dożywotnich 2. 

Zarząd odbył 12 posiedzeń. 
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Lista członków T. M. A., 
przyjętych w okresie s tyczeń marzec 1926 roku. 

Członkowie popierający: 

Treliński f11eksander urz. państw. 

Członkowie rzeczywiści: 

Buszowa Marja 
Czeczott f1 n lon i d r. 
Dominikiewiewicz f11fred 
Gawroński Ludwik 
Hamburg Tadeusz 
Kozarzewski Edmund 
Krzakawski Feliks 
Niemierowski Wacław 
Pękosławski Kazimierz 
Sonik Franciszek 

nauczycielka 
urz. Min. R. P. 
dyr. gimn. w Kielcaell 
ks. pref. gimn. blag. Kingi w Kielc 
nauczyciel w Kielcach 
dyr. gim. im. M. Reja w Kielcach 
dyr. szkoły handlowej w w Kielcach 
ks. rektor Sem. Duch. w Kielcach 
dyr. gimn. im. Mickiewicza w Kielc . 
ks. kanonik w Kielcach 
Obserwator W-lu Morsk. w Gdańsku 
naucz. w Kielcach 

Skup' Witold 
Stępińska Zofja 
Turowicz Jan 
Warchałowski Edward 

inż . w Warszawie 
prof. Politechnlki Wars7. 

ROJE METEORÓW. 

Df1Tf1 

27-30. VI 

8-13. VII 

17-20. VII 
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około t Draconis (Kometa PONS -
WINNECKE). 

około Z Draconis. 

około ·r1 Sagilla e. 

około 'J. Cassiopeiae 

około 7: f\ndromedae. Meteory prędkie 
i jasne, zostawiają ślady. (Kometa 
1822 IV). 

około 'J. Capricorni. 

o f1KWf1RYDY. Około r; f1quarii Mete-
ory pozo~tawiają długie ślady. 

około c: Bootis. 

około 23 f1ndromedae . 

PERSEIDY. Położenie radjanlu zmienia 
się. 

Między a. ~ Persei. 
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Tajemnice Wszechświata. 
Art. 3. Horyzont i równik. 

Pozorne sklepienie niebieskie, do którego zdają się być 
umocowane gwiazdy, otacza nas na kształt kuli olbrzymiej. Ze 
wzajemnych położeń gwiazd na tej kuli nic o odległościach 
wnioskować nie możemy. Odległości ciał niebieskich, obiega
jących nasze Słońce, są nam dobrze znane, lecz do gwiazd 
stałych niewiele tych odległości zmierzono. Zasadniczo więc 
musimy poprzestawać przy określaniu położenia gwiazdy tylko 
na kierunku, w którym ją widzimy. Odnosimy wówczas gwiaz
dę do pewnego układu w :p ólrzr:rlnych. W każdym takim ukła 
dzie mamy pewną plas . ., f~Z !/ ~111: .?·a gadniczą i o.' . prostopadłą do 
tej płaszczyzny. Gwiazdy zaś umieszczarny na kuli o promie
niu nieskończenie wielkim i środku w oku o?serwatora, w środ 
ku Ziemi lub środku Słońca. 

Z poprzedniego artykułu (N2 1 Uranji - styczeń 1926) 
wiemy, że gwiazdy, tak samo jak Słońce, wsch0dzą, podnoszą 
się na niebie, potem zniżają się i zachodzą. Widzimy tu . że 
gwiazda zmienia położenie względem poziomu, więc ten po
ziom obieramy sobie za główną płaszczyznę . Podstawowym 
kierunkiem jest tu kierunek pionu, a płaszczyzna horyzontu, 
czyli pozio1n, jest do tego kierunku prostopadła Gdyby Zie
mia była płaska, wówczas poziom byłby niezmienny. Lecz 
Ziemia ma kształt, zbliżony do kuli. więc też w 2 różnych miejs-

z 

s 

h 

Rys. l. Rys. 2. 

cach {rys.1) piony {f\0 i BP) nie będą do siebie równoległe, a więc 
i położenie płaszczyzny horyzontu {H 1 , H ~) ulega zmianie. Kie
runek pionu, przedłużony nad płaszczyzną horyzontu, wyzna
cza na sklepieniu wśród gwiazd punkt, zwany zenitem. Kąt, ja
ki tworzy kierunek ku gwieździe z kierunkiem pionu (ZOS) na
zywamy orZległością zenitalną (z), zamiast tego kąta bierzemy 
często 90° - z, czyli kąt SOH, oznaczający wzniesienie nad 
poziomem, i nazywamy go ~I 'JJ80ko.~cią (h) (rys. 2). 
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W celu zupełnego wyzn aczenia kierunku ciała niebieskie
go musimy jeszcze wiedzieć, od którego punktu na horyzon

cie trzeba mierzyć daną wysokość h. 
W tym celu na płaszczyźnie hory 
zontu obieramy za linję podstawową 
prostą , łączącą punkt północny N 
z południowym S. Płaszczyznę, prze

~--L-.>;.-;:;--\t--->l S chodzącą przez tę prostą i pion, na
zywamy p olndn ik iem. W południku 
wszystkie gwiazdy przy ich ruchu 
dziennym osiągają największą wyso
kość, czyli kulminują. Z rys. 3 wi 
dać , że w celu wyznaczenia położe
nia gwiazdy R na niebie prócz odle 
głości zenitalnej ZR musimy jeszcze 

Rys. 3. 

znać łuk na horyzoncie od południka do punktu, w którym 
koło wielkie przechodzące przez Z i R, przecina horyzont. Ten 
łuk SQ nazywamy azynw tf'm. 

f\zymut i wysokość (lub 
odleqłość zenitalna) są to 
WSlJ 6lrzędne JJOZ1·ornowf' . Współ
rzędne te mierzymy za po
mocą instrumentu astrono
micznego, zwanego narzę 
rh ·iem 1miwersal11 em (rys. 4). 
Widzimy tu lunetę oraz koła 
z podziałkami : poziome i pio
nowe. Jeżeli nastawimy lune
tę na gwiazdę, wówczas pew
ne wskaźniki, umieszczone 
przy podziałkach na kołach, 
wskażą: na kole pionowem-
odl egłość zenitalną, na po

ziomem zaś - azymut gwiaz
dy. Do dokładniejszego opi 
su tego instrumentu powró
cimy p óźni ej. 

Przejdziemy teraz do dru 
giego układu współrzędnych, 
najważniejszego w astrono 
mji. Mamy tu tak samo jak 

Rys. 4. w poziomowym układzie głów-
Narzędzie uniwersalne . ną oś i płaszczyznę zasadniczą. 

Osią jest tu oś obrotu zie
mi , zachowująca niezmienny kierunek w przestrzeni, a pła -
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szczyznę, prostopadłą do meJ, nazywamy ?'ÓtunikiPI/1. Jeżell 
ją przeprowadzimy przez środek Ziemi, otrzymamy równik ::iPIII
Rki. Oś obrotu ziemi przecina naszą pozorną kulę w pun
ktach, zwanych bir>,qnnami. Biegun północny znamy dobrze 
wszyscy; znajduje się on w pobliżu gwiazdy Polarnej, która 
w ciągu doby ,opisuje bardzo małe koło dokola bieguna. 
Wysokość bieguna nad poziomem jest stała dla danego miej
sca i nazywamy ją s:Proko{:cią ,qeopmfir·.z m(; oznaczamy ją 
zwykle literą q; {rys. 3). Gwiazdy odległe od bieguna o kąt 
mniejszy od szerokości geograficznej nigdy nie wscho
dzą i nie zachodzą, pozostając stale nad poziomem. Przy 
wzrastaniu odległości od bieguna gwiazdy stopniowo zakreśla
ją coraz większe koła, wreszcie przy większej odległości niż 
szerokość geograficzną, nigdy nie wschodzą, czyli zawsze po
zostają pod poziomP-m. Na biegunie Ziemi biegun niebieski 
jest w zenicie i gwiazdy zakreślają koła poziome {rys. 5), na 
równiku zaś biegun jest w horyzoncie, koła gwiazd są przeto 
prostopadłe do horyzontu (rys. 6). W układzie równikowym 

p " 

ąullf•ur 

l \"". : // 
-....... ____ L_ ..... 

Rys. 5. Rys. 6. Rys. 7. 
Bergel l e Ciel. 

współrzędną, analogiczną do wysokości, jest riPklill((lja (r~); jest 
to kąt, o jaki gwiazda się wznosi nad płaszczyzną równika . 
W celu wyznaczenia drugiej współrzędnej obieramy za podsta-
wowy kierunek średnicę, prze c hodzącą P 
przez punkt, w którym Słońce znajduje 
się w chwili równonocy wiosennej 21 
marca Oznaczmy ten punkt przez W; 
wówczas rektascP11sją (-1) nazywamy kąt 
na równiku od punktu W do punktu, 
w którym łuk kola wielkiego, przecho
dzącego przez biegun P i qwiazdę S 
przecina równik l(rys. 8). Rektascen
sja i deklinacja są II'SJiólr.:,:dn r>mi róu•-
11ikou·t'mi. Mówimy często, że Słoń- Rys s. 
ce 21 marca wstępuje w znak Bara-
na; jest to pozostałością z przed 2000 lat, gdy astronom 
grecki Hipparch ułożył pierwszy katalog gwiazd. Wówczas punkt 
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równonocy WIOsennej leżał w gwiazdozbiorze Barana; ponie
waż jednak kierunek linji równonocnej obiega cały równik 
w ciągu 26000 lat, więc teraz ten punkt znajduje się w gwiaz
dozbiorze Ryb, przez tradycję jednak utrzymuje się nazwa "znak 
Barana u. 

Znajomość rektascensji gwiazd jest podstawą wyznacza
nia czasu; do tego tematu przejdziemy w następnym artykule. 

Rozważmy jeszcze jeden układ, który również często by
wa stosowany w astronomji. Jeżelibyśmy codzień obserwo
wali położenie Słońca na niebie wśród gwiazd stałych, to po 
upływie roku znaleźlibyśmy, że Słońce porusza się ?O pewnem 
kole, nachylanem do równika. Oczywiście ruch ten jest tylko 
odbiciem ruchu Ziemi (rys. 9). Jeżeli koło wewnętrzne ozna

S, 

cza orbitę Ziemi, to z jej kolejnych po-
łożeń T, T:! T,1 • • • dostrzegamy Słońce 
w S,S"S,1 • •• Widzimy z tego rysunku, 
że droga pozorna Słońca, czyli 1'1.-liJdt!ka, 
leży w płaszczyżnie drogi Ziemi. Kąt, 
jaki tworza płaszczyzna ekliptyki z rów
nikiem, nazywamy nach!Jlrmiem eklip· 
tyki do równika. W roku bieżącym 
wynosi ono 23° 26' 56". l, ulegając bar
dzo drobnym zmianom. 

W układzie ekliptykalnym za płaRys. 9. 
szczyznę podstawową bierzemy ekliptykę, 

a zaś oś - prostą, prostopadłą do ekliptyki. Deklinacji odpo· 
wiada w tym układzie 8·e~·oko.~c(~). rektascensji zaś -rllngość().). 
Długość liczymy tak samo jak i rektascensję od punktu równo
nocy wiosennej W, (rys. 10). 

s, 21 marca Słońce jest w Wt; wów-
w~ ,Ji czas zaczyna się u nas wiosna astrono-

-· ·-:~ miczna. W ciągu 3 miesięcy Słońce 
?-~:___~·--;~ coraz wyżej wznosi się nad równik i kul-

--~.:.:. "'1\.'\<. \v, ro minuje u nas w coraz większej wyso-

Rys. 10. 

kości; 22 czerwca osiąga największą de
klinację (początek lata astr.) i odtąd 
zniża się, przechodzi 23 września. pod 

równik (jesień), wreszcie 22 grudnia dochodzi do największej ujem
nej deklinacji; kulminuje u nas wtedy najniżej. Potem zbliża 
się coraz więcej do równika i znów powtarza się ten sam prze
bieg- co rok niezmiennie Prz.ez ten swój obieg po ekliptyce. 
znacznie nachylonej do równika, Słońce powoduje zmiany dłu
gości dnia i nocy oraz zmiany pór roku, o czem wszyscy tak 
dobrze wiedzą, że dłużej nad tern zatrzymywać się nie będziemy. 

R. R. 

Redaktor: dr EUGENJUSZ RYBKP.. Wydawca: T-wo Miłośników P.stronomji. 
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M. ŁOBANOW. 

Chemja gwiazd. 
{Dokończenie). 

Przystąpimy teraz do szczegółowego rozpatrzenia klas wid
mowych Harvardzkich 1

). Do pierwszej z tych klas, mianowi
cie P, nale7ą mgławice gazowe, do reszty zaś gwiazdy. 

Klasa P. 
Charakterystyczne linje widm odpowiadają długości fali 2) 

5007, 4959 i 4861 (linja Hp wodoru), oraz podwójna linjaw czę
ści pozafiołkowej 3726.1 i 3728.8, należąca do pierwiastka nie
znanego t. zw. "nebulium". Oprócz tych linij spotykamy lin
je serji wodorowej oraz około 30 innych, jak np.: helu - 4472 
i 4388, zaobserwowane w znanej wielkiej mgławicy Orjona. 
Wszystkie linje są bardzo jasne (rys. 1 i 2). 

A soo1 4363 4069 3968 3869 3727 

Rys. J. Widmo mgławicy pierścieniowej w gwiazdozbiorze Lutni. klasa Pe (według M. Wolf'a). 

A 5ocl7 4686 4363 4069 3869 3727 

. ". ::rl'i) n łł 1 
t! t : ~ f 
~ ł ł 

~~''1J1fP:·r->".,~! t, .... ·~~ 
Rys. 2. Widmo mgławicy planetarnej N. G. C. 6572 

(według M. Wolfa) klasa Pd. 

1
) Opis zaczerpnięto z pracy A. de Oramonta (Annuaire pour l'an 

1924, par Ie dureau des Longitudes). z uwzględnieniem dopełnień Ticho
wa (Mirowledenje 1 (46}, 1924}. 

2
) Wszystkie długości fal podane są w jednostkach Angstroma. 
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' 1\J 

l 
"''Vl Mgławica charakterystyczna W i d m o o"' o.:;:: 

Pa l. c. 418 Lin ja podwójna3726. i 3728.8 
(a 5h 22m; a = - 12° 46') bardzo jasna, natomiast 

główne linje mgławic 5007 
i 4959 są słabsze. Lin je wo-
daru od H'l. do Re bardzo 
jasne. 

- --
p b Wielka mgławica Orjona Lin je 5007 i 49?9 silniej-

sze niż w Pa 
-

Pc l. c. 4997 Najjaśniejszaje;t lin ja 4363.4 
(a - 20h 15m; a + 16°25') niewiadomego pochodze-

nia 1) 

p d N. G. C. 6826 Główna linja l V' 
('"1. -- 19h 42m; a=+ 50° 59') 5007 

l 
""o 

;::l V" N t-- . _.N <O 

Pe N. G. C. 7662 Różni się od Pd >.u Ol..c 

-~ ~-~ ~ (a 23h 21m; a + 41 ° 59') helu 4685.9 -V> E!: E!: 
"' .>< "' N. G. C.7009 z: v--

·- Ol 

(a - 20h 59m; a - 11 ° 46') l 
E!: E 

p l N. G. C. 40 Bardzo jasne pasmo ze 
(-z= Oh sm; a= t 71 o 32') środkiem 4650; widmo zbli-

żone do widm gwiazd ty-

l p u Wolf'a -Rayet'a 

Klasa O. 

Gwiazdy, należące do tej klasy, odkrytej przez M. Wolf'a 
i Rayet'a, mają najwyższą temperaturę. W niebieskiej i żółtej 
<:zęści widma znajdujemy jasne linje, których pochodzenie prze
ważnie jest nieznane. W widmach klasy O znajdujemy jasne 
i ciemne linje helu (t. zw. serja Pickering'a) oraz niektóre linje 
wodoru ; brak natomiast linij metali. Gwiazdy tej klasy zbliżają 
się swym stanem fizycznym do mgławic gazowych; znajdują 
się zwykle blisko Drogi Mlecznej i w Obłokach Magellana; są 
bardzo nieliczne i słabe . (rys. 3 a i b). 

1
) Te same własności mają widma gwiazd nowych z chwilą, gdy 

widmo ich staje siE: podobne do widma mgławic gazowych. 
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Tf\BLICf\ 11. 

W l D M O -g ~l Gwiazdy charakterystyczne 
o..:;: 

1---+--------------------~---------------------------

0a l B. D. + 35°4013 Bardzo jasne pasmo ze środ· 
(a = 20h8m; o --+35054') kiem 4650, niewiadomego po· 

chodzenia; linje wodoru H1 
i Ho oraz niektóre inne bar
dzo jasne. 

Ob B. D. + 35°4001 

(a = 20h 6m; a=+ 35°53') 

O c B. D.-+ 36°3987 

(a = 20h 13m; a=+ 37°7') 

Od ~ Puppis i "A Cephei 

Oe 29 Canis majoris 

Oe5 't Canis majoris 

Szerokie i jasne pasmo helu 
4686 (Ryclber_q'a) i 4638*), linje 
wodoru R~, H1 i Ro oraz serja 
helu ( Pickering'a)bardzo jasne. 

Dwie jasne i szerokie linje 
4686 i 4638, pierwsza dwa razy 
jaśniejsza od drugiej, linje wo
doru i helu (serja Pickerin_q'a). 
Wszystkie linje jasne,' węższe 
niż w Ob. 

l 
Linje 4686 i 4638 jasne, reszta 
linij - ciemne. Obecna linja 
4471.6 (w widmie ~ Puppis bar-

l 
dzo słaba). W widmie 1 Cephei 
dużo linij absorbcyjnych mię
dzy H~ i H 1, których niema 
w widmie C Puppis. 

Widmo podobne do ~ Puppis. 
· Linje 4686 i 4638 są słabsze, 

lecz jeszcze jasne. Dużo ciem
nych linij helu oraz lin je 4097.5 
i 4089.0 (prawdopodobnie "pro
to-krzemu") bardzo mocne. 

Serja Piclcering'a obecna. 
Obecność linij helu 3964.6 
zbliża tę podklasę do Bo . 

*) Linja ta jest niewiadomego pochodzenia. 
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l. 4680 4110 3970 

a 

,, 

Rys. 3. a. Widmo gwiazdy B. D. -t 37°3821, podklasa Oes i h. wid
mogwiazdy B. D. t- 35° 4013 podklasa Oa (według M. Wolf'a). 

Klasa B. 
Do klasy tej należą t. zw. gwiazdy helowe, znajdujące się 

głównie w Drodze Mlecznej. Charakterystycznem1 w widmach 
klasy B są linje absorbcyjne helu (wszystkie serje) oraz wodoru. 
W widmach niektórych gwiazd tej klasy spotykamy linję 4481.3, 
należącą do "zn·oto.tnngn ez1t". Lin je innych metali, np.: sodu, 
wapnia i żelaza, są słabe. Do tej klasy należy większość jas
nych gwiazd w gwiazdozbiorze Orjona (np. ~ Orionis) oraz 
.'J. Leonis, (J. Cygni, jasne gwiazdy w Plejadach i t. d. (rys. 4). 

Tf\BLICF\ III. 

. "'' Gwiazda 

l -g~ l W i d m o o..- charakterystyczna -" 

Bo l E Orionis l Lin ja proto-magnezu ma największą 

- l 
l 
jasność. 

-

B1 i ~ Canis majoris Ser ja Pickering'a (hel) znikła i normalne 
linje helu wyraźne. 

B2 l Orionis Linje helu dochodzą do największej 
intensywności. ---- -

B,: ;:1 Orionis Część linij helu znika; znikają dalej 
linje tlenu i proto-krzem u. 

- -- --
B,, 'Yj Tauri l Linje helu powoli słabną, natomiast 
B s ~ Persei linje proto-magnezu 4481 i proto-wap-

l B!) ). f\quilae l nia (B)* wzmacniają się. 
Linje wodoru wzmacniają się od Bo do B!, . 

*) Zjonizowanego. 
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Klasa f\. 

Do klasy f\ należą t. zw. gwiazdy wodorowe. Linje ab
sorbcyjne wodoru są bardzo silne. Linje helu, albo niewidoczne, 
albo też bardzo słabe. Stopniowe zwiększanie się intensywności 
Jinij H i K zjonizowanego wapnia. Pozafiołkowa część widma 
długa. Zjawiają się linje metali. Główną cechą tej klasy jest 
zwiększanie się intensywności linij K. i H (Słońca) , przy jedno
-czesnem osłabieniu linij wodoru. 

Tf\BLICF\ IV. 

'~l l 
-o"' Gwiazda charakterystyczna W i d m o o~ 
O.. ..l<: 

F\ o a. Canis majoris, a. Lyrae Lin je wodoru dochodzą 

do największego natężenia, 
lin je K (wapń) i 4481 (magnez) 
bardzo silne 

' 

f\2 ~ Ursae majoris Lin je Słońca wyraźniejsze 
- niż w F\ o 

-

f\3 a. Piscis austrini, t :J Eridani Wzmocnienie się linij Słoń-
ca; linje 4227 i 4234 bar-
dzo s·ilne 

-

Ar, ~ Trianguli Linje Słońca i 4481 prawie 
jednako'?Jej siły ; -

Klasa F. 

W klasie F widmo wodoru slabnie bardzo znacznie, do
minują linje wapnia; linje metaliczne Słońca wzmacniają się. Do 
tej klasy należą t. zw. gwiazdy wapniowe. Widmo wodoru 
słabnie od F0 do F!,. (rys. 4). 
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K H 4026 Hu H'( 4472 4649 H~ 

Bo 

s, 

'"o 

'\ 

F o 

F, 

Go 

G, 

Ko 

K5 

Ma 

Mb 

Me 

M d 

K H HU 4227 H"( 4585 4762 4954 
fiołkowe Rys. 4. czerwone 

Tf\BL!Cf\ V. 

~~~ l Gw iazda cherak lerys lycz na l W i d m o o..-..:.; 

f o l o Gemin o rum, a Carinae l Linje wodoru dwa raz.y słabsze 
ni ż u '1. Canis majori s. --

F~ r. Sagittari _i _ Pasmo złożo ne G wzmacnia się 

Fr, a Canis minoris Linje wodoru 2-3 razy silniej -
sze niż w widmie Słońca. 

--- ---- ---
FH l ~ Virg in is Widmo podobne do widma 

Sl o ńca, różni się większą inten-

l 
sywnośc i ą linij wodoru, linje 
metali nieco słabsze . 



URRNJR 63 

Klasa G. 
Do tej klasy należą gwiazdy z widmem paclobnem do 

widma Słońca . Te same linje Fraunhofer'a z charakterystycz
nemi linjami Hi K. Linje metali wąskie i w bardzo dużej ilości; 
są to przeważnie linje żelaza, kobaltu. niklu, chromu, tytanu 
1 t. d. (rys. 4). 

Tf\BLICf\ VI. 

l ' "' Gwiazda 

l 
-o Vl l W i d m o 
o "' l charakterystyczna o.-..><: --
Go 'Y. f\urigae, ~ Hydrae Podobne do widma Słońca. Wyróż-

niają się linje H i K, oraz jasne 
pasmo G. 

-
Gó Y. Geminorum Widmo wodoru jeszcze słabsze. 

Widmo niknie od strony fiołkowej. 

Klasa K. 
Linje wodoru słabsze niż w klasie poprzedniej; gwiazdy, 

należące do tej klasy, są barwy żółtej i pomarańczowo-żółtej . 
Dalsze osłabienie widma od strony fiołkowej (rys. 4) . 

Tf\BLICf\ VII. 

' "' l Gwiazda 

l 
""OVl W i d m o 
o "' o.- charakterystyczna ..><: 

Ko a Bootis Widmo pomiędzy linjami R r i H s 
słabnie, natomiast wzmacnia się 

między 4078 i H o; linja g silna. 
Wyróżniają się linje H i K. 

- -
K ~ ~ Cancri linja g mocniejsza. Widmv ciągle 

słabnie w krótkich falach. Pasmo 
G ciągłe . 

-
K6 a Tauri Badzo silne linje H, [( i 4227 (y ). 

Pasmo G rozdzielone na 3 grupy. 

Klasa M. 
Do klasy tej należą gwazdy ze znacznie niższą tempera

turą, niż u gwiazd wyżej wymienionych, przeważnie są one barwy 
pomarańczowej. Oprócz wielkiej ilości żelaza zjawiają się pasma 
.absorbcyjne tytanu. Dużo gwiazd tej klasy należy do zmien
nych (rys 4). 
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T f\BLICf\ VIII. 

' ~ l l 
-c:l<ll Gwiazda charakterystyczna W i d m o o ~ o..-..>:: 

"'o IJ.. Orionis, a Hydrae Pasmo G występują jako od-
dzielne linje. Najwięcej wyróż-

l niają się linje g, H i K. Część 

l 
pozafiołkowa zanika. 

---
l 

M.; l p Persei Pasm3 absorbcyjne tytanu in-
tensywne. Lin ja g bardzo sze-
raka. Pasmo G składa się z 5 
linij. 

: 

- --

M h W Cygni, B X f\quarii Widmo ciągłe słabnie, pasma 
zaś uwydatniają się silniej. 

- -~- l 
Md X Cygni, o Ceti Należą tu gwiazdy z widmami l 

klasy M, w których jest jedna l 
jasna lin ja wodoru n p: H~, 
H7 lub H?i. 

Jak zaznaczyłem wyżej, dużo gwiazd zmiennych należy 
do klasy M. Wskutek tego, że zmienność blasku powoduje 
często zmianę widma, oznaczamy widma takie przez "pec", *)1 
żeby zwrócić uwagę na ich właściwości. 

Klasa R. 

Do klasy tej należą gwiazdy, których widma ze. wierają 
J:asma absorbcyjne węgla. Główne pasmo znajduje się około. 
), --- 4640- 4730. Część niebieska i fiołkowa jeszcze dość 
jasna. Gwiazdy tej klasy są nieliczne i bardzo słabe. Klasa 
R jest dalszym ciągiem klasy K; z tego powodu widma. znai
dujące się między K i R, oznaczamy Ks R. 

*) PPculiaris - osobliwy. 
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Tf\BLICf\ IX. 

~~~ l Gwiazda charakterystyczna W i d m o 

~D. - 10°5057 Linje K i H dobrze wi
doczne. Silne pasmo ab
sorbcyjne wt';gla blizko 

Rs 

Rs 

(?. - 19 h 18111;;; -10"54') 

B. D. ' 5°5223 
(?. 23 h 44111 '; 0 

B. D.-- 3°1685 

4700, oraz linj e ,11 i zielona 
___ (potrójna_l__9ko~ 4236_. __ 

1 

Linje E i H słabsze niż 

l 
w R o· Częśc fiołkowa 
silnie osłabiona. 

----- ------1 

5"50') 

(?. 6h 56111;0 - - 3%') l 
Fiołkowa CZt';ŚĆ nadzwyczaj 
słaba 

B. D. -l- 61°667 
t 61 ''31') 

Fiołkowa cze:ść prawie za
nikła. Widmo podobne do 
klasy No 

Klasa N. 

Temperaturę gwiazd tej klasy uw<1żamy za najniższą 
Widmo odznacza się pasmami absorbcyjnemi węgla i węglo
wodorów; widoczne są jasne ltnje, niektóre niewiadomego po
<:hodzenia. Ilość gwiazd, należąca do tej klasy, jest niewielka, 
dużo z nich znamy jako zmienne. 

l ' ~ l 
l 

l "OVl 
Gwiazd a charakterystyczna W i d m o o~ o..-

-" 

No B. D. 'l- 2°4709 
1! (et - 23h41 111 ; 0 l 21156) Powoli zanika część - -

l I Na B. D. + 67'1 350 niebieska 

l (a = 4h 41 111
; 0- l 6T' 59') 

Nc l VX f\ndromedae, ,<...,• Cephei Część niebieska prawie 
zanikła w całości 

Klasa S. 

Miss C(tn?/011 zauważyła, że niektóre gwiazdy zmienne 
długo-okresowe oraz niektóre gwiazdy czerwone np.: 1t' Gruis, 
R Cygni i R f\ndromedae mają zbliżone między sobą widma, 
lecz niepodobne do widm klasy M: Merill stwierdził, że widma 
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nie są podobne ani do klasy R ani do klasy N, są bardzo 
złożone w części 4500-4700, oraz zawierają pasma absorbcyjne 
4650 i 6470; widma gwiazd zmiennych długo-okresowych po
siadają jasne linje wodoru. 

Planety i Komety. 

Do omow1enia pozostają jeszcze widma planet i komet. 
Wiadomo, że widma planet, które świecą światłem odbiŁem. 
nie pozwalają wnioskować o stanie fizycznym i chemicznym 
planety; jednak widma ich są bardzo ciekawe, gdyż obec
ność atmosfery powoduje pewne zmiany w odbitem świe
tle słonecznem. Ze zmian tych wnioskujemy o istnieniu atmo
sfery oraz jej składzie. Naogół widma planet można podzielić. 
na dwie grupy: 1) planet mnl!JCh (do Marsa włącznie) oraz 2). 
planet duż·yclz. Oprócz Merkurego prawdopodobnie wszystkie 
planety posiadają atmosferę. W widmie Wenus stwierdzono 
obecność tlenu i pary wodnej, lecz atmosfera jej jest bardziej 
rozrzedzona niż ziemska. Najwięcej było jednak sporów przy 
ustaleniu, czy Mars ma tlen i wodę, czy też nie ma, badania 
bowiem do niedawna dawały wyniki sprzeczne. 

Lowcll, .'3lipher, .Jian11der twierdzili, że woda i tlen są 
obecne, zaś lT'. Cam]Jbell przeczył temu stanowczo; dopiero. 
ostatnie badania, przeprowadzone przez ll' . B. Adwn11'ct i C. E. 
St. John'n*) w obserwatorjum na Mount Wilson, stwierdziły 
ostatecznie obecność tlenu i pary wodnej w atmosferze; poza 
tern badania te wykazały, że atmosfera Marsa jest rozrzedzona 
znacznie więcej, niż atmosfera ziemska na wysokości Ewe
restu (przeszło 8 klm.). Ostatnie wyniki dostarczyły silnego 
argumentu wyznawcom przypuszczenia, że istnieje życie orga
niczne nd Marsie. 

Widma planet wielkich różnią się nieco od widma słonecz
nego, oprócz tego wszystkie (rys. 5) zawierają pasma absorb
cyjne, wzmacniająC'e się od Jowisza do Neptuna. Badanie 
widm pozwoliło stwierdzić obecność tlenu oraz pary wodnej; 
oprócz tego atmosfery Urana i Neptuna zawierają wolny wo
dór i hel. Pasma absorbcyjne różnią się od pasm tellurycznych. 
wywołanych przez absorbcję w atmosferze ziemi. 

Donat1 w r. 1864 był pierwszym, który zaobserwował wid
mo komety; zauważył on, że na tle słabego widma ciągłego 
znajduje się kilka dość szerokich i jasnych linij. Następnie 
B~·edichin, ro,ąel i Jfrwnder, badając widma 9 komet, stwierdzili, 
że główne 3 linje komet dają się utożsamić z odpowiedniemi 
linjami związków węgla, co potwierdzili dalej Rttng(' i Kayser 

*) The f\slrophysical Journal N2 2, 1926. 
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.Jowisz 

Saturn 

Uran 

Neptun 

Ry s 5. Widma planet. 

przez doświadczenia laboratoryjne. Późniejsze badania poka
zały, że widmo komet jest bardziej złożone. Na podstawie 
ostatnich badań można uznać za stwierdzony następujący skład 
-chemiczny materji gazowej komet: jądro i lJOII'loka - węglo
wodory (('H, etc. linje 5165 i 4736 rys. 6), tlenek węgla (CO) 
·oraz cjan ( U,Nt); w wm·koczu - głównie c jan i tlenek węgla. 
Niektórzy badacze obserwowali także linje sodu i żelaza~), są 
.to jednak wyjątki, nie stwierdzone dokładnie (rys. 6). 

), 5165 4736 

Rys. 6. Widmo Kornety 1911 1:1 (Broks'a) (według M. WQ/f'a). 

f. BL\L~C'I\1. 

Obserwacje powierzchni Księżyca2). 
III. 

W okresie 3-6 po nowiu lub 15 dni później widać 
w pobliżu bieguna poludniowego wysoki cyrk Curtius; wal jego 
jest bardzo stromy i składa się z kilku walów, których szczyty 
dochodzą do 6 1 · ~ km. 

1) Kometa r. 1822 w chwili, gdy znajdowala się bardzo blisko Słońca. 
2) Patrz N2 l i 2 Uranji (styczeń i kwie<.ień l!:l2H) str. 7 i 42. 
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Piccolomini - wielki cyrk o średnicy 91 km, bardzo 
głęboki, otoczony jest wałem z licznem i tarasami; od wału 
w kierunku północno-wschodnim ciągnie się długa szczelina .. 
Okolica na pólnoc od Piccolomini jest bardzo ciekawa: znaj
duje się tu wiele pojedyńczych małych kraterów, dolin i ma
łych kotlin. Tu również bierze początek długi łańcuch gór 
F\łtajskich, poprzecinany licznemi dolinami. 

Na brzegu M<He Nectaris, w postaci niewielkiej zatoki ~ 
leży cyrk Frascatorius; pierścień jego od północy jest prze
rwany i widać tylko szczątki obwałowania jako małe odłamki.. 

Ma się wrażenie, jakgdyby działanie fal morskich zni
szczyło wał w tern miejscu lub też nastąpiło zapadnięcie się: 
cyrku . Wewnątrz znajdują się małe kratery. (rys. 7). 

Rys. 7. Ma re Foecunditatis (na le wo) . Neeta ris (na 
górze) i Tra nq uilli ta ti s (na do le). Kra tery Messie r. 

Theophil us, Cy rillus i Cath a rin a . 

Mare Nectaris posiada wyraźne granice oraz jasno-szary 
odcień. W miejscu, którego spółrzędne są: - - 15° szerokośd 
i + 30° · długości selenograficznej, znajdują się dwie zagadkowe
ciemne plamy, z których każda ma krater. },fiidler nie widział 
tych kraterów, mimo szczegółowych badań M. Nectaris. Nie
widzieli ich również L ohnnmm i N eison. Są tylko na mapie
Księżyca N asmyth'a i CarpPnter'a . Schmidt zauważył te kra
tery dopiero w r. 1851, choć już dawniej obserwował tę okolicę. 
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]{lein~) sądzi, że zachodzą na powierzchni Księżyca zmiany 
w kształtach kraterów i plam. Okolica ta zasługuje na pilne 
obserwacje. M. Nectaris od północy zamknięte jest kraterami 
lsidorus i Capella. Drugi krater posiada wal, przerwany w trzech 
miejseach, a w środku górkę centralną. Ciękawe są jeszcze 
kratery Goclenius i Guttemberg z przyległym łańcuchem gór
skim Pireneów. Guttemberg ma postać gruszki. Między kra
terami można dostrzec dużo szczelin, a jedna z nich przecho
dzi przez krater Goclenius. 

Wschodni brzeg M. Nectaris tworzą trzy potężne kratery: 
Theophilus, Cyrillus, i Catharina. (Rys. 7). Każdy z tych kra
terów ma średnicę około 100 km. Ostatnie dwa są złączone 
z sobą doliną. Theophilus jest bardzo sięboki; wał jego wcho
dzi w Cyrillusa, z c2.ego można wnioskować, że powstał znacz
nie później, niż j-ego sąsiad. Okolica jest bardzo bogata 
w szczegóły. 

Na północ od M. Nectaris znajduj e się Mare Tranquilli
tatis (Morze Spokoju), kororu szarego, pokryte licznemi kra
terami, z których zasługuje na uwagę Plinius z centralną górką, 
leżącą bardzo głęboko. Od Pliniusza ciągnie się łańcuch gór -
Haemus, stanowiący południowo-wschodnią granicę sąsiedniego 
morza Mare Serenitatis (M. Pogody). Góry Haemus stanowią 
piękny widok 6 - 7 lub 21-22 dni po nowiu, kiedy występuj e 
dużo szczegółów w budowie tego łańcucha górskiego, opusz
czającego się :;tromo ku M. Serenitatis. Osobliwością tych gór 
jest krater l'v'\enelaus, którego wal z przyległemi górami tworzy 
prawie prostopadłą ścianę skalną. Mare Serenitatis (rys. 8) 
posiada barwę zielonawą i jest głębsze, niż M. Tranquillitatis; 
kształt eliptyczny pochodzi z perspektywicznego skrócenia, 
w rzeczywistości bowiem morze to ma postać prawie okrąglą. 
Mare Serenitatis jest otoczone ze wszystkich stron górami. Na 
południu i ;:>Oiudniowo-wschodzie ciągnie się wspomniany wyżej 
łańcuch gór Haemus, na wschodzie graniczy częściowo z ł\pe
ninami, na północy znajduje się Kaukaz z wysokiemi szczytami 
i licznemi dolinami, a na zachodzie - góry Taurus. Bardzo 
piękny widok przedstawia morze, kiedy przechodzi przez nie 
terminator; wówczas widać wiele pojedyńczych małych krate
rów, nierówności, garbów górskich, które w postaci fałd pokry
wają morze, np. garb, ciągnący się od krateru Posydonjusza 
na południe aż do Plinjusza (rys. 8 w górze na lewo). 

Najciekawszym utworem na M. Serenitatis jest krater 
Linneusza, a raczej ślad jego w postaci zagłębienia. Krater 
widziel i jeszcze Riccioli, L olmnann, a Jl iidler określił jego śred-

2) Neubildungen a uf de m Mon de Lipsk l ~106 , 
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Rys. 8. Mare Serenitalis. lmbrium i Frigoris. Góry llaemus. 1\peniny. Kaukaz i 1\lpy. 

nicę na 11 km. Schmidt w r. 1866 już nie widział krateru, 
lecz tylko otwór o średnicy 400 m. Badania W. Pwkering'a 
wykazują zmiany, zachodzące w wyglądzie tego utworu. 
Potwierdza ten ' fakt i Banzard 1

). Zmiany powyższe polegają 
na zmianach średnicy krateru w zależności od wysokości słońca. 

Posidonius - wielki cyrk o średnicy 97 km., znajduje 
się przy północno- zachodniej granicy M. Serenitatis {widać 

') Si rius, 1886 
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go dobrze na lewo przy terminatorze na rys. 8). Prócz głów
nego wału z wielu ostremi szczytami i kraterami znajduje się 
wewnątrz mały grzbiet górski. Wał zewnętrzny jest bardzo 
stromy i ma liczne kotliny. W środku leży krater, który nie
kiedy w pobliżu terminatora nie rzuca cienia. Zjawisko to 
obserwowali: Schroter, Gruithuisen i dchmidt. Klem jest zdania, 
że mamy tu do czynienia z występowaniem jasnej materji, 
napełniającej krater. Na zachód od Posydonjusza widać kilka 
dużych szczelin. 

Podobne zjawiska obserwował Korn w kraterze Taquet 
leżącym w górach Haemus na M. Serenitatis. Krater ten, o śred
nicy około 6 km., widzi::~! Korn niedaleko terminatora jako jasną 
plamę bez śladu cienia w środku. W następnych dniach ja
sność ta powoli znikała i, około ostatniej kwadry, Taquet miał 
wygląd zwykłego kr?teru. Ponieważ jasność ta pojawiła się po 
długiej nocy księżycowej, więc można przypuszczać, że mamy 
tu zjawisko parowania wilgoci pod wpływem promieni słonecznych 
lub też ukazywanie się lawy z wnętrza krateru. 

NajpiGkniejszy widok przedstawia Księżyc około pierwszej 
lub ostatniej kwadry. 

Na północ od M. Serenitatis znajdują się dwa potężne 
kratery: f\ristoteles i Eudoxus (rys. 9 na lewo). f\ristoteles, 
o średnicy około 79 km., posiada wysoki wał, dochodzący 
3.300 m. wysokości; budowa wału jest dosyć złożona, ma on 
liczne wysokie szczyty. Od wału ciągną się niskie grzbiety 
górskie. Do zachodniej części wału przylega mały krater. 
Eudoxus - bardzo głęboki krat~_r o średnicy 72 km. Oba 
kratery, ze względu na swą budowę, zasługują na uwagę. 

Na wschód od tych kraterów leży zbiorowisko górskie -
f\lpy, posiadające blisko tysiąc szczytów. Najwyższy szczyt f\ l p 
Księżycowych Montblanc dochodzi do 3.600 m. Góry te mają 
ciekawy utwór w postaci doliny (rys. 9), niby olbrzymiego skal
nego kurytarza, łączącego M. lmbrium (M. Deszczów) z M. Fri
goris. Długość tej doliny wynosi 130 km., szerokość najwięk
sza dochodzi do 10 km ., a wysokość około 3.000 m. 

Wschodnią granicę f\lp stanowi Plato (rys. 8), olbrzymi 
cyrk o średnicy 98 km., z wałem wysokim od 1000 m. do 
1200 m., bez górki środkowej. Długość tego morza kratero
wego wynosi około 100 km .. szerokość 70 km. Cyrk ten jest 
bardzo ciekawy: dno cyrku, w miarę wznoszenia się słońca, ciem
nieje ... ; zmienia się również zabarwienie. Zmiany powyższe są 
okresowe. Prócz tego zaobserwowano na d n i e cyrku jasne 
plamki i małe kraterki. W. Pickering, który się zajmował ba· 
daniem tych zagadkowych zjawisk, sądzi, że na powierzchni 
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Rys. 9. Ma re Frigoris,: kratery flrysloleles Eudoxus. góry f\lpy Kaul<az. 
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cyrku podczas dnia księżycowego następuje parowanie wilgoci, 
jak również możliwe jest działanie sił wulkanicznicznych. 

Dalej na południe ciągnie się ogromna równina pod nazwą 
M. lmbrium (rys. 8 na prawo). Morze to ma bronzowy, 
a miejscami oliwkowo-zielony odcień. Ponad Platonem leży 
góra Pico, stożkowej formy, wysokości około 2.400 m.; pod
czas pełni świeci bardzo jasno, blask 8°. Blask wierzchołka 
ulega zmianom. 

Rys. 10. Flpeniny. 

W południowo-wschodniej stronie morze jest otoczone 
potężnem zbiorowiskiem górskiem- Apeninami (rys. 10). Góry 
te zajmują powierzchnię około 12.000 km.~ Posiadają około 
3000 szczytów, których wysokość wynosi około 4000 m. Naj
wyższy wierzchołek Huygens sięga 6500 m. Na wschodzie 
Apeniny kończą się dużym kraterem Erastotenesem, o śred
nicy 60 km., w którym widać górkę. Około Erastotenesa znaj-
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duje się równina, zwana Sinus Aestuum, na której widać dużo 
ciemnych miejsc, zmieniających swój wygląd. Ciemne miejsca, 
kształtu podłużnych pasm, zauważył lV. Pickering i w powyż
szym kraterze. Cremne smugi uważa Pickering za rozwój 
roślinności, Klein zaś sądzi, że widzimy tu zjawiska wulkaniczne. 
Zachodnia część M. lmbrium jest bardzo ciekawa. Widzimy tu 
trzy kratery: F\utolycus, Aristillus i Archimedes. (rys. 6). Ar
chimedes m3 wygląd raczej dużego cyrku, brak mu bowiem 
górki środkowej. Dno ma równe, na którem widać podczas 
pełni jasne smugi. Wał jest przerwany dolinami i posiada ta
rasy, opuszczające się na zewnątrz, oraz liczne szczyty. Na 
południu od niego ciągną się dość wysokie grzbiety górskie. 
W okolicy znajdują s1ę szerokie szczeliny, z których jedna 
biegnie u podnóża Alp. Autolycus o średnicy 38 km. ma 
w środku liczne wzgórza. F\ristillus - bardzo głęboki krater 
o średnicy 55 km., posiada w środku górkę ze szczytami. Na 
obwałowaniu krateru widać mniejsze grzbiety górskie, które 
rozchodzą się naokoło, tworząc ośrodek jasnych promieni. 
W miarę wznoszenia się Słońca pojawiają się ciemne i jasne 
smugi i plamy, szczególnie jedna z ciemnych smug, jak to 
zaobserwował 111. Darney 1

) przenika przez obwałowanie krateru 
i dochodzi do wzgórz środkowych. Zjawisko to jest bardzo 
ciekawe, ale trudne do wytłumaczenia. 

Za Apeninami leży Mare Vaporum (Morze Oparów) i Si
nus Medii. Miejscowość ta zasługuje na uwagę, ze względu 
na liczne i ogromne szczeliny. Szczeliny widoczne są nawet 
przez małe lunety, jak np. szczelina koło krateru Hyginusa. 
Największa z nich, to szczelina F\riadaeus, zaczynająca się poza 
kraterem Boskovich. Również szeroka jest szczelina Hyginusa, 
przechodząca przez krater Hyginus. Prócz nich znajdują się 
jeszcze liczne mniejsze szczeliny około krateru Triesnecker 
i Ritter oraz w pobliżu wspomnianych wyżej szczelin. Podczas 
pełni szczeliny widać jako białe prążki. Klr> in odkrył w oko
licy krateru Hyginusa nowy krater 'rozmiarów 3-4 kim., na
zwany Hyginus N, a Krieger-mały podwójny krater N'. Wi 
dać tu jeszcze kilka zagadkowych ciemnych plam, podlegają
cych zmianom zależnie od wysokości Słońca. Miejscowość ta 
należy do najciekawszych na powierzchni Księżyca. 

Hipparchus i Albategnius -dwa olbrzymie cyrki, a raczej 
równiny, z mnóstwem różnych wyniosłości i małych kraterów 
położonych bądż na samych wałach, bądź w środku. Wał Hip
parcha jest niski, nieprawidłowy, poprzecinany licznemi doli
nami, Albategnius zaś ma wał wysoki i stromy, a we wschodniej 
części leży duży krater . 

') l'f\stronomie, luty 1926. 
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Na południe od Sinus Medii znajduje się duży cyrk Fla:n
mariona. Na obwałowaniu jego leży mały krater Mosting f\, 
który podczas pełni świeci niezwykłym blaskiem wpostaci plamy 
białej; sprawia wrażenie krateru. wypełnionego błyszczącą masą. 
Na dnie cyrku Flammariona, jak to zaobserwował Quenisset 1

), 

ukazują się jasne smugi. Następnie ciągnie się szereg trzech 
cyrków: :Ptolemaeus, f\lphonsus l f\rzachel. Ptolemeusz jest 
największy, liczy bowiem w średnicy około 168 km. Wał jego 
składa się z wysokich gór. W południowej części ma przerwę, 
łączącą go z cyrkiem f\lfonsa, a na północy przylega do niego 
krater Herschel z górką w środku. f\lfons, o nieprawidłowym 
kształcie, mierzy w średnicy 127 km.; w środku znajduje się 
górka. Na uwagę zasługują trzy ciemne plamy, z których naj
większa trójkątna leży u wschodniego wału. Gdy po wscho
dzie Słońca dno cyrku uwolni się od cieni, ukazuje się pierw
sza trójkątna plama. Zaraz następnie zjawia się plama zachod
nia (owalna). W dniu następnym plama trójkątna staje się naj
ciemniejszą. Kiedy terminator 7ajmuje położenie- 40° lub -50°, 
długości, ukazuje sią na wewnętrznym zachodnim wale czwarta, 
a czasami i piąta plama. Kiedy znów termi:lator osiągnie poło 
żenie między - 50° i -70°, widać zwykle 3 plamy główne, t. j. 
trójkątną, zachodnią i północno - zachodnią; wówczas plamy są 
bardzo ciemne i pozostają tak od 9 do 13 dni po wschodzie Słońca 
Następnie plama zachodnia i północno-zachodnia stają się ciem
niejsze od plamy trójkątnej, a potem wszystkie powoli jaśnieją 
aż do zachodu Słońca. Plama trójkątna jest ciemniejsza dopiero 
w 9-ym dniu po wschodzie Słońca . 

KlPin widział w plamie trójkątnej jasne migocące punkciki. 
To samo zaobserwował Lohrmann w plamie północno-zachod
niej. Między f\lfonsem i f\rzachelem leży krater f\lpetragius . 
Jest bardzo głęboki i ma wysoki wał oraz górkę środkową. We
dług obrerwacyj Bantarcla, cień od górki środkowej często wi
doczny jest jakby przez mgłę. 

Dalej na południe widać szereg olbrzymich cyrków, o nie
regularnych obwałowaniach. Z pomiędzy nich na uwagę zasłu
gują: Purbach, Regiomontanus, Walter, Maurolycus i Stofler. 
Budowa wałów tych cyrków jest dosyć złożona. W środku i na 
wałach znajduje się wiele kraterów i szczytów. Maurolycus ma 
długą dolinę, podobną do szczeliny, orez liczne niskie wzgórza. 
Podczas pełni pojawiaję się jasne smugi. Wał Stoflera na wscho
dzie składa się z szerokiego płaskowzgórza, poprzecinanego 
łańcuchami gór. Południowy wał posiada dwa małe, lecz głę
bokie kratery. Okolice tych wielkich cyrków mają wygląd nie· 

1) l'f\stronomie, luty 1925r. 
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zwykle dziki. Trudno się zorjentować w tym chaotycznym 
splocie cyrków, kraterów, wzgórz i dolin. Jakiś groźny majestat 
otacza te krainy. 

D. n. 

WITOLD SKUP'. 

O obserwacjach astronomicznych 
na morzu. 

\ Dokończenie). 

Ponieważ kąty godzinne gwiazd obserwowanych zależą od 
czasu, przeto różnica czasu na dwóch południkach będzie równa 
różnicy kątów godzinnych tej samej gwiazdy, obliczonych dla 
danej chwili i dla tych południków. 

f\by określić kąt godzinny gwiazdy względem danego po· 
łudnika, należy zmierzyć jej wysokość (h), notując jednocześnie 
za pomocą zegarka, porównanego z chronometrem okrętowym, 
dokładny czas dokonania pomiaru. Mając poprawkę i bieg do
bowy chronometru, określa się czas w Greenwich, a następnie 
kąt godzinny obserwowanej gwiazdy względem południka w Gre
enwich. 

Z wysokości i deklinacji gwiazdy oraz przybliżonej szero
kości miejsca obserwacji, wyznaczonej na podstawie mapy mor
skiej, określa się kąt godzinny P gwiazdy z następującego wzoru: 

cos ~('f +o f-- h). sin 1 ~ (9 + 2- h) 
sin~ 1 ~P 

cos~.sino 

Określamy w ten sposób l g sin~ 1
/" P; wyszukuje się w tablicach 

żeglarskich P, t. j. kąt godzinny gwiazdy. Różnica obliczonych 
powyźszemi sposobami kątów godzinnych gwiazdy względem 
po;udnika w Greenwich oraz południka, na którym dokonano 
obserwacyj, jest długością geograficzną miesjca obserwacji. 

Omówione poprzednio sposoby, pozwalające wyznaczyć 
szerokość lub długość geograficzną, w jakiej znajduje się okręt 
podczas dokonanej obserwacji, mają tę niedogodność, że za 
ich pomocą nie można wyznaczyć szerokości i długości jedno
cześnie, to też służą one jedynie do poprawiania wyznaczonej 
na mapie szerokości lub długości. Jedynym sposobem, za po
mocą którego można wyznaczyć dokładną pozycję okrętu, t. j. 
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<p i A. jednocześnie, jest sposób Snmn Pra. Ma on tę wielką za
letę, że można się nim posługiwać o każdej porze dnia lub 
no~y. jeżeli da się zauważyć jakąkolwiek gwiazdę, nadającą się 
do obserwacji. 

Sposób Snmnera opiera się na tern, że każdej zmierzonej 
wysokości gwiazdy odpowiada na powierzchni ziemi pewne koło, 
na którem we wszystkich punktach obwodu wysokość tej gwiazdy 
w danym momencie jest jednakową. 

Szczegółowe omówienie wszystkich sposobów wyznacza
nia szerokości lub długości geograficznej, a szczególnie sposobu 
Surnnera, wymagałoby bardzo wiele miejsca. To też ograniczam 
się tu jedynie do krótkiego omówienia tych sposobów, któremi 
najczęściej posługują się marynarze, prowadząc swój okręt do 
krajów dalekich przez zdradliwe, lecz piękne w ich majestatycz
nej potędze, lazurowe fale Oceanu. 

JEREM! Wt1SIUTYŃSKI. 

Co nam mówią barwy na powierzchni 
Marsa? 

Mars oglądany golem okiem ma zwykle barwę pomarań
czową; w skali Schmidta-Ostb.offa przypada dlań według Ost-
hoffa c 7,0, zaś według Mollera i Wirtza odpowiednio 7,9 albo 
8, O (c 7 oznacza barwę pomarańczową czyli żólto-czerwoną; 
c -= 8 oznacza barwę żółtawo-czerwoną). Jednakże nie można 
uważać tych ocen za miarodajne, gdyż w rzeczywistości barwa 
M::~rsa zmienia się w szerokich granicach. Tak naprzykład 
8. VII. 1924 Mars, według spostrzeżeń w Meudon, miał kolor 
rubinu (więc w skali Osthoffa conajmniej c - 9), czego ani 
f\ntoniadi, ani inni tamtejsi obserwatorowie Marsa w czasie 
swych 36-letnich obserwacyj nigdy nie zauważyli, natomiast już 
10. VIII tegoż roku Mars miał barwę jasno-żółtą, jak Jowisz 
(c - 3,6). 

Oglądany przez lunetę, zaopatrzoną w słaby okular, Mars 
przedstawia tarczę różowawą w środku, żółtą na brzegach. Przy
czyną tej niejednostajności zabarwienia jest zapewne żółty pył, 
unoszący się w wielkich ilościach w atmosferze planety. Oko 
obserwatora ziemskiego napotyka ku brzegowi tarczy większe 
ilości tego pyłu, niż na jej środku, i dlatego odnosimy wrażenie, 
iż jest ona bardziej żółta na obwodzie 

Barwa efektywna Marsa zależy przedewszystkiem od barwy 
jasnych plam, zajmujących przeważną część jego powierżchni, 
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d zwłaszcza północną półkulę. Jeśli mow1my o ich względnej 
jasności, to mamy na myśli tylko normalny obraz Marsa, gdyż 
barwa wspomnianych okolic planety może zmieniać się z jed
nej strony w jasno-żółtą , a nawet białą, - z drugiej strony 
w czerwono-pomarańczową i ciemno-brunatną. Jak zobaczymy 
·dalej, ciemne plamy Marsa wykazują jeszcze ciekawszą i wy
raźniejszą zmienność barwy; w stanie normalnym, w czasie 
zimy i wiosny marsyjskiej, są one naogół szare z odcieniami 
od atramentowo-czarnego do popielatego. 

Plamom pierwszej kategorji nadano nazwę lądów, a pla 
mom drugiej kategorji - mórz. Według Graffa tylko plamy 
ciemne są częściami powierzchni planety, natomiast plamy 
jasne należy uważać za warstwy chmur, mgły lub tumany 
kurzu. Popiera on swój pogląd uwagą, iż szczegóły, występu 
jące na plamach jasnych są zwykle, w przeciwieństwie do 
utworów ciemnych, niewyraźnie odgraniczone. 

Badania subtelnego zabarwienia "lądów " a zwłaszcza 
"mórz" marsyjskich są dostępne dopiero dla przyrządów 
o znacznych rozmiarach, w których planeta ukazuje całą swą 

·dziwną kolorystykę. W czasie ostatniej opozycji Marsa bardzo 
ciekawe spostrzeżenia poczyniono w Meudon, gdzie znajduje 
się refraktor o średnicy objektywu 83 cm. Obserwował tym 
refraktorem f\ntoniadi, jeden z najwytrawniejszych badaczy 
Marsa. Jego też badania w dalszym ciągu artykułu najczę
ściej będą omawiane. 

Barwa " mórz" nie jest we wszystkich okolicach Marsa 
jednakowa; opróc:z przeważającego zabarwienia szarego wystę
puje gdzieniegdzie zabarwienie zielonkawe (np. Mare Erythraeum) 
·lub niebieskie (Hesperia) i niebiesko-zielonkawe. Co więcej, 
barwa mórz zmienia się wraz z porą roku na Marsie . 

Dnia 9.VIII.1924 Antoniacli zaobserwował dokoła czapeczki 
śniegowej Marsa wąski pas brunatny, który już 13.VIll. rozsze
rzył się, znacznie ku północy, dochodząc niemal do f\onius 
Sinus, ogarniając coraz szersze okolice "morskie", które, po 
przednio szarawe, nabrały barwy brunatnej. W niektórych miej 
scach przemieszczenie w przeciągu tych czterech dni dochodziło 
do 700 km., a je<;zcze silniejsze rozszerzenie ciemnej plamy miało 
miejsce od 13.VIll. do 15 tegoż miesiąca na terenie lcarii oraz 
wschodnich części Mare Sirenum. 

D. n. 
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Kronika Astronomiczna. 
To" arzysz Syrjusza. Najświetniejsza nasza gwiazda a Canis Majoris 

(Syrjusz) jest podwójna. Słabiutki towarzysz 8-ej wielkości biegnie dokoła 
Syrjusza; okres obiegu wynosi 50 Jat. Pomimo wielkiej różnicy w blasku, 
różnica w masach obu gwiazd jest nieznaczna, gdyż Syrjusz posiada masę 
zaledwie 2.4 razy większą od swego towarzysza. E d d i n g t o n (Monthly 
Notices t. 84) wysuwa ciekawe wnioski co do gęstości towarzysza Syrju
sza. Wnioskując z barwy. przypuszcza on, że gwiazda należy do klasy 
FO o temperaturze 8.000° f\bsolutna jej wielkość jest 11.3, a stąd promień = 
19.600 km. Ponieważ masa tej gwiazdy wynosi okolo 0.85 masy Słońca, 
więc gęstość stąd wynika 53 000, czyli 3 000 razy większa od gęstości pla
tyny. Olbrzymią taką gęstość osiągać mogą gazy zjonizowane, pozbawione 
elektronów, przez zmiejszenie odlegiości między jądrami atomów. Wnio
ski Eddingtona mogą jeszcze znacznie odbiegc:ć od rzeczywistości, rzu
cają jednak światło na odmienne od ziemskiego zachowywanie się materji 
w światłach odległych gwiazd. 

(L"Astronomie, Mars 1926, str. 97). 

Obłoki Magellana. Niezwykle ciekawe i ważne 2 zbiorowiska gwiazd, 
znane pod nazwą Obłoków Magellana, leżą na południowej pólkuli nieba 
(Nubecula Major: a - 5h .3 i) - - 69°, Nubecula Minor: a= O'' .8 o = -74°). 
Oku nieuzbrojonemu wydaje się, że oba zbiorowiska oderwały się od Drogi 
Mlecznej. W obu Obiokach znajdujemy wiele gwiazd zmiennych typu n 
Cephei; na podstawie okresu zmiany blasku i jasności tych gwiazd S h a
p l ey znajduje nast~pujące paralaksy: 

Nubecula Major p 0".03~029 co stanowi 112 000 lat światła 
Nubecula Minor p -- 0".000032 .. 102.000 " .. 

Obie te gromady gwiazd leżą więc wewnątrz Wielkiego Układu Galaktycz
nego. Posiadają dość znaczną prędkość radjalną: (N. Minor- 168 km /sek. 
N. Major-251-3)9 km /sek);stąd Hertzsprungznajduje ruch rzeczy· 
wisty w przetrzeni. Okazuje się, że oba Obłoki biegną równolegle do siebie 
z predkością 608 km fsek, oddalając się od płaszczyzny Drogi Mlecznej. 
Shapley oblicza, że w erze geologicznej paleozoicznej Obłoki Magellana 
znajdowały się w płaszczyźnie Drogi Mlecznej i nie wyróżniały się z jej tła. 

(The journal of !he British Astronom. Assoc. t. 36 Nr. 5). 

Atmosfera Marsa. W f\strophysical Journal t. 63 N2 2Walter 
S. f\dams i Charles E. St. John podają wyniki badań nad atmosferą Marsa. 
Badali oni przesunięcia w widmie linij tlenu i pary wodnej, która niewąt
pliwie istnieje w atmosferze Marsa. Przesunięcia linij tych gazów wzglę
dem linij ziemskich spowodowane są ruchem obrotowym Marsa (zasada 
Doppler'a-Fizeau). Intensywność linij tlenu i pary była dalej badana mikro
fotometrem, skąd f\ d a m s i S t. John wyciągnęli wniosek, że ilość pary 
wodnej ,w atmosferze Marsa wynosi 3° /0 ilości pary wodnej nad Pasadeną, 
a 6" /., ilości pary wodnej nad Mount Wilson, ilość zaś tlenu - 21,. ilości tlenu 
nad Mount Everest Cyfry te odnoszą się do równych powierzchni Ziemi 
i Marsa. Widzimy więc, że atmosfera Marsa jest bardzo sucha. 

Temperatura p l an~t. W lecie 924 Coblentz i Lampland wObser
walorjum Lowell'a (Flagstaff, f\rizon;,) w f\meryce dokonali bardzo waż
nych pomiarów promieniowania cieplnego planet. Promieniowa:-tie było 
przepuszczane przez celki z wodą. Najciekawsze wyniki osiągnięte zostały 
przy badaniu promieniowania cieplnego Marsa; ciemne plamy mają wyż
szą temperaturE:, niż jasne. W periheljum temperatura na równiku Marsa 
przewyższała 0° C (dla absolulnie czarnego ciała). Uwzględniając, że tem
peratura ciała absolutnie czarnego jest najniższą, przypuszczać m:)Żemy, 
że wspomniana rzeczywista temperatura była około+ 10° C. Temperatura 
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czapeczki biegunowej poludniowej od sierpnia do października 1924 roku 
wzrosła od - 100" C do - 15° C; prawdopodobnie więc na biegunach jest 
lód i śnieg, co stwierdził jeszcze w r. 1909 astronom rosyjski w Pulkowie 
G. Tichow. Temperatury wielkich planet, jak wskazują pomiary Coblentz'a, 
są niskie: Jowisz - 130° C, Saturn - 150° C, Uran - 170° C. Natomiast nasz 
Księżyc przy pionowem naświetlaniu nagrzewa się do + 120" C. 

(The Aslrophysica/ joUJ·na/ l. 63 Nr. 3). 
Temperatura Merkurego. Najbliższa do Słońca planeta posiada bar

dzo wysoką temperaturę. W r. 1923 i 1924 Pettit i Nicholsan zmierzyli 
promieniowanie Merkurego termoelemenł.em próżniowym, umieszczonym 
przy wielkim teleskopie o średnicy 2,50 m. w obserwatorjum na Mt. Wil
son. Z pomiarów ich wynika, że w punkcie Merkurego, gdzie Słońce znaj
duje się w zenicie. temperatura dochodzi do + 437n C. Przy największym 
zaobserwowanym kącie fazy wynoszącym 120" t. j., gdy widouna była 1/" 

część tarczy, temperalura Merkurego wynosiła jeszcze + 227" C. 

(L'Aslronomie, Mars 1926). 
Fotografje mgla\\ic. W Rstrophysical Journal t 63. N2 2 znaj

dujemy 4 fotografje mgławic, dokonane w lecie r. 1925 przez D u n c a n u. 
Poniżej podajemy reprodukcję ciemnej mgławicy, którą odkrył B ar n ar d 
w r. 1883 i oznaczył w swym katalogu numerem 86. Określił ją , że jest 
podobna do ,. kropli atramentu na jasnem niebie". 

Rys. l l. Folografja ciemnej mgławicy Barnarda 85 (według Dunca na, 1\slroph . Jour. 63). 

Nowe gwiazdy zmienne. W 834 Biuletynie Obserwatorjum Harvardz
kiego (Cambridge, Mass., Stany Zj. Rm. Półn) lda E. Woods r;ojaje spis 
50 nowych gwiazd zmiennych w południowej części Drogi Mlecznej w gwia
zdozbiorze Ophiuchus. Gwiazdy te zostały odkryte na 4 kliszach; wszystkie 
są bardzo słabe; maximum najjaśniejszej wynosi 12m.2, minimum naj-
słabszej J7m,8. (Harvard Bulletiu Nr. 834). 
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Nowa Pictoris Wzmianka o tej gwieździe umieszczona JUZ była 
w N2 10 Uranji z r. 1925 na str. 95. W 835 Biuletynie Harvardzkim Leon 
Campbell podaje krzywą zmian blasku nowej gwiazdy w okresie od 25 V. 
1925 do 18 11. 1926 r. Pierwsze maximum gwiazda osiągnęła 26 V. 1925 r ., 
dochodząc do Jm.7, następnie zaczęła słabnąć do 30 V; później blask 
znów wzrastał, wynosząc 7. VI. 1925 1m.15; drugie maximum wypadło 27. VII. 
1925, gdy gwiazda doszła do 1m 65. Od sierpnia blask gwiazdy, ulegając 
fluktuacjom, zaczął się stopniowo zmiejszać 18. II. 1926 jasność gwiazdy 

wynosiła 4m.92. (lt d B 11 . l" 835) arvar u e/Jn vr. . 
Apex Słońca. Rstronom amerykański R a l p h E. W i l s o n podaje na

stępujące współrzędne apexu Słońca, t. j. punktu na niebie, wskazującego 
kierunek biegu Słońca w przestrzeni: a. - J8h 3m, o= + 27°1. Punkt ten 
leży w gwiazdozbiorze Herkulesa niedaleko gwiazdy o Herculis. Słońce 
pędzi w kierunku tego punktu z szybkością 19.0 km.fsek 

(Aslronomical journal l. 36, Nr. 857-858). 
Kometa Ensora. Kometa E n s o r a (1925 J.), o której pisaliśmy w Kro

nice Flstronomicznej w N2 2 Uranji z r. b., nadzwyczaj s1ybko osłabła . 
I3.1V.r b. w Bergedorfie odfotografowano przy ekspozycji l-godzinnej oko
licę nieba, w której przebywa kometa. W miejscu, wskazanem przez efe
merydę, dostrzeżono slaby ślad około 17m, długi na 30' i szeroki na 5'. 

(Aslronomische Nachrichlen 1. 227, str. 272). 
Mars w r. 1926. Mars w roku bieżącym znajdzie się w opOZ) cji ze 

Słońcem 4 listopada. Drogę tej planety między gwiazdami wraz z opisem 
oraz godziny wschodu i zachodu w Warszawie czytelnicy znajdą w Calen
dariu01 Rocznika Rstronomicznego. Obs. Krak.; (Calendarium rozesłane 
było razem z N2 2 Uranji z roku bieżącego). Najbliższa odległość Marsa 
od Ziemi wyniesie w roku bieżącym 68.000.0CO km. 

H ojny dar na założenie obserwatorjum. Czytamy 
w N2 5429 f\stronomische Nachrichten, że zmarły niedawno 
W. .T. ltfc Donald, przemysłowiec w North Texas, (St. Zjedn. 
f\m. Półn.), w testamencie przekazał uniwersytetowi stanu Texas 
w f\ustin na założenie Obserwatorjum f\stronomicznego sumę 
przewyższającą l 000.000 (jeden miljo11) dolar6w. Obok radości 
z powodu wielkiego daru dobroczyńcy nauki nasuwają się też 
smutne refleksje, gdyż w Polsce astronomja jest prawie w nędzy. 
Nie stać astronomów naszych nawet na drukowanie swych prac 
naukowych, gdy tymczasem w najmniejszych państewkach wy
chodzą regularnie publikacje astronomiczne. Czy nasi potentaci 
finansowi nie przypomną sobie o ich obowiązkach względem 
nauki Kopernika w Polsce? 

Kronika T. M. A. 
W czasie pomiędzy 1 kwietnia a 1 lipca odbyło się jedno nadzwy

czajne Walne Zebranie i 3 pusiedze11ia dyskusyjne. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dn. S.V 1926, zwołane 

w celu uchwalenia zmian w statucie T. M. R., potrzebnych do umożliwienia 
oficerom W. P. należenia do Towarzystwa. Zmiany te zostały uchwa· 
Jon e. 
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Pzsiedzenia dyskusyjne: 
l. W dniu 10.1\'.z odczytem p. D-ra Wacława Jezie r s k i e g o 

p. t. "Z dziejów lunety ". 
2. W dniu S. V. z odczytem p. inż . B. Raf a l ski e g o p. t. " Ka 

lendarz i jego reforma ". 
3. W dniu 29.\". z odczytem p D-ra E u g e n jus z a Rybki p. t. 

" Rozmiary wszechświata" (metody rrderzenia odległości do gwiazd}. 
Wszystkie posiedzenia dyskusyjne odbyły się w f\udytorjum Zakła 

du Botanicznego przy Uniwersytecie Warszawskim i cieszyły się liczną 
frekwencją członków T. M . f\ . i gości. 

Zarząd T. M. f\ . odbył 3 posiedzenia 8.1 \ '., 6.\ ' . i 24. VI. 
Dar dla biblioteki T. M. A. P. inż . P i o t r L u b i c z- S trze s z~' w

ski, były prezes T. M . f\ ., ofiarowal bibljotece naszego Towarzystwa 7 to 
mów wydawnictwa: Pubłikationen des f\strophysikalischen Observatoriums 
zu Potsdam . Photographische Himmelskarte. Katal og. 

Nowe książki. 

M. Kamie1iski, p r o f e s o r U n i w er s y t e t u W a r s z a w ski e g o. 
Wstęp do a~tronomji matematycznej. W e d l u g wyk l a d ów n a u n i
wersytecie Warszawskim w. r. akadem. 1923/24. Warszawa, 
N ak l a d e m Kom i s j i Wy d a w n i c z ej Kol a M a t e m.-F iz. S t u 
dentów Uniw. Warszawsk. 1926 str. J74. Wydanie litogra
f o w a n e. 

Nasza literatura naukowa cierpi na brak polskich podręczników uni 
wersyteckich astronomji. Posiadamy wprawdzie dobry dwutomowy pod
ręcznik prof. M. P. Rudzki e g o " f\stronomja teoretyczna•, jednak jest
on zbyt trudny dla słuchaczy pierwszego lub drugiego roku; dopiero za
awansowani studenci z pożytkiem mogą studjować tę książkę. Książka 
zaś prof. M. Kamieńskiego przeznaczona jest dla początkujących studen
tów. Matematyki mamy w niej niewiele ; wzorów rachunku róźniczko 
wego i całkowego Fiutor prawie nie używa. 

Układ książki jest historyczny. Znajdujemy więc przedstawione 
w sposób zajmujący dzieje astronomii matematycznej od czasów przed
·historycznych, które pozostawiły ślad w mitach astralnych, aż do odkry
cia Neptuna w w. XIX. Omawiając bieg odkryć i zmiany poglądów na
ukowych astronomicznych, prof. M. K a m i e ń s k i wyjaśnia kolejno za
sadnicze pojęcia , związane z ruchem pozornym ciał niebieskich (Ptole
·meusz), a dalej z ruchem Ich rzeczywistym (Kopernik); wreszcie omawia 
ciążenie powszechne i wnioski z prawa Newtona. 

Książka powinna przynieść dużą korzyść nietylko studentom, lecz 
i nauczyciełom szkól średnich oraz tym, którzyby pragnęli zapoznać się 
z elementami astronomji matematycznej. 

Z uznaniem podkreślić należy działalność Kola Mat.-Fizycz. Słuch. 
'Uniwersytetu Warszawskiego, kt.óre pomimo trudnych warunków, wydało 
·ten pożyteczny podręcznik. 

Możnaby tylko zarzucić Komisji Wydawniczej, że korekta rękopisu , 
przygotowanego do litografji, była wykonana niedość starannie, gdyż znaj
dujemy sporo błędów, szczególnie w pisowni imion własnych i nazwisk. 
Spis dostrzeżonych błędów dołączony będzie do Ił części podręcznika. 
Również litografja bywa miejscami niewyraźna. Braki te jednak nie osła
-biają zajmującej treści książki. 
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Wydawnictwa, otrzymane przez Towarzystwo 
Miłośników Astronomji od 1 stycznia 1926 r. 

Rise hvezd, casopis pro pestovani astronomie a pribuznych ved. Racnik VII.. 
sesit 2. 

1-'rzyro:la i technika, miesięcznik, zeszyty od stycznia do czerwca 1926 r. 
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Rocznik 32 Jubileuszowy. 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes. XXI. 
Zapiski Tow. Naukowego w Toruniu: tom VI N~N~ 7- 12; tom VII N~ 1. 
Bibljografja prac Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 
Sprawozdania i prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego: tom l (1920 -

1921), tom Ił (1921- 1922)- zeszyt 1, a dalej Lf~szyty: III, IV, V i VI.. 
flux amis de Camille Flammarion. 

Lista członków T. M. A., 
przyj ~tych w okresie kwiecień czerwiec 1926 roku~ 

Członkowie popierający: 

Bratnia Pornoc Studentów Państwowego Instytutu Dentystycznego. 

Członkowie rzeczywiści: 

fldelt Władysław 
Babecki Sl~nisław 
lszkowski Roman 
Jagodziński Zenon 
Kwiatkowski fintoni 
Lipiński Leon 
Niewiarowski Jerzy 
Nowicka Leokadja 
Odowska flnna 
Pomorski Jan 
Racięcki Roman 
Rudnicki Bolesław 

Serafinowicz M::trja 
Skuza Pius 
Slokawski Wincenty 
Szczepanowski Bolesław 
Świątkawski Józef 
Truszkowski Kazimierz 
Weryho-Darewska Oktawja 
Dr. Zakęcki flrtur 
Ks . Zapała fintoni 

Urzędnik Magistr. m. st. Warszawy• 
podpułkownik W. P. 
podpułkownik W. P. 
nauczyciel matematyki 
asystent Politechn. Warsz
dyrektor nauk. Korp. kadet. w Modl;.. 
student Politechn. Warsz. 
żona inżyniera 
studentka Uniwers. Warsz. 
urzędn. Magistr. m st. Warszawy 
nauczyciel Korp. Kadet. w Modlinie 
major W. P., naucz. matematyki 

w korp. kadet. w Modlinie. 
urzędniczka Politechn Warsz . 
handlowiec 
kwestor PolitecfJn. Warsz 
major W. P. 
nauczyciel przyrody 
major W. P. 
studentka Państw. Inst. Dentystycz. 
podpułkownik W. P. 
prefekt Korp. Kadet. w Modlinie 
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okoł o o Cassiopeiae. Meteory prędkie 
(Kometa 1871 IV) . 

około a. f\urigae. 

około a. Ursae minor is. 

około a. Cassiopeiae. 

PERSEIDY. 

około 't: Persei. 

około a.-~ Persei (kometa 1870 1) . 

około a. Camelopardalis. 

około 13 Lyrae. 

około ~ Cassiopeiae. 

około il- Cygni. 

CEFEIDY. 

około a. Cassiopeiae. 

około "( Pegasi. 

około a. Per5.ei (kometa 1847 VI ). 

około D Orionis. 

około a. f\rietis. 

około o Orionis. ORIONIDY. Meteory 
prędkie. Radjant zachowuje swoje 
położenie . 

około ·r, Tauri 

około a. f\urigae. 

około ~ Tauri. 

około E f\rietis. 
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Tajemnice Wszechświata. 
(popularny wykład kosmografji) . 

Art. 4. Czas. 

Z poprzednich artykułów wiadomo, że niebo ze wszyst
kiemi ciałami niebieskiemi obraca się pozornie w ciąg u doby 
dokoła Ziemi; oś tego obrotu przecina niebo w 2 nierucho
mych punktach , zwanych biegunami. Jedne gwiazdy, bliżej 
biegunów położone, nigdy nie zachodzą względnie nie wscho
dzą, pozostałe z gwiazd, u nas widocznych, codziennie w ciągu 
doby wschodzą, podnoszą się do najwyższej wysokości w połud
niku , czyli kulminują, następnie zniżają się i zachodzą , a kon
tynuując swój dalszy ruch pozorny pod poziomem, osiągają 
naJniższe położenie względem poziomu znowu w południku. 

W starożytności mniemano, że ten ruch jest rzeczywisty, 
t. j. Ziemia nieruchomo stoi w środku świata, a dokoła niej 
gwiazdy się poruszają. Dziś wiemy już, że dzienny ruch gwiazd 
jest tylko odzwierciedleniem ruchu obrotowego Ziemi. Ziemia 
nasza bowiem w ciągu doby dokonywa jednego obrotu dokoła 
osi, przechodzącej przez jej bieguny; jednostajny ruch ten 
odbywa się z zachodu na wschód i dlatego n<~m się zdaje, że 
Słońce, Księżyc i gwiazdy biegną dokoła Ziemi ze wschodu na 
Zachód. Jednostajny obrót Ziemi dokoła osi przyjęty został 
za podstawę mierzenia czasu. Wyobraźmy sobie bowiem 
gwiazdę, która w danej chwili góruje, czyli przechodzi przez pła
szczyznę południka miejsca obserwacji. Zauważmy moment t~go 
przejścia, następnie uczyńmy to samo w tern samem miejscu 
na drugi dzień, trzeci, czwarty i t. d. Dostrzeżemy, że między 
kolejnem i przejściami upływają jednakowe odstępy czasu; 
każdy taki odstęp nazwiemy dobą g1uiazdową. Jeżeli śledzić 
będziemy tę samą gwiazdę w ciągu paru miesięcy, to dostrze
żemy, że przejście jej przez południk następować będzie co
dzień wcześniej względem zwykłej rachuby czasu. Jeżeli np. 
pierwsze przejście nastąpiło o północy, to po upływie miesiąca 
gwiazda przejdzie przez południk 2 godziny przed północą, po 
upływie 2 miesięcy - 4 godziny przed północą i t. d. Więc 
gdybyśmy liczyli czas według przejść gwiazd przez południk, 
to doba zaczynałaby się o różnych porach dnia; początek doby 
przypadałby w jednej części roku na godziny nocne. w drugiej 
na dzienne. 

W astronomji doby gwiazdowe mają bardzo ważne zna
Genie, więc też najważniejsze zegary astrono"miczne wskazują 
cza.c; qwia.zrlo1l'!f. W życiu naszem zwykłem, które reguluje się 
według Słońca, czas ten byłby niewygodny w zastosowaniu, 
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wobec tego w powszechnem użyciu jest czas słoneczny. Słońce 
nasze zmienia miejsce swoje wśród gwiazd na niebie, porusza
jąc się z zachodu na wschód i powracając do tych samych 
gwiazd po upływie roku. Ruch ten po ekliptyce, jak wiemy 
z poprzedniego artykułu 1), jest odzwierciedleniem biegu Ziemi 
dokoła Słońca. 

Przypuśćmy, że dostrzegliśmy górowanie Słońca jedno
cześnie z górowaniem pewnej gwiazdy; na drugi dzień zauwa
żymy, że gwiazda przejdzie prawie o 4 minuty wcześniej, niż 
Słońce, przez południk; po 2 dniach - blisko 8 minut wcze
śniej i t. d. -- Okres czasu między kolejnemi przejściami 
Słońca przez południk nazywamy ]Jrawdziwą dobą slonn:zną. 
Jest ona blisko o 4 minuty dłuższa od gwiazdowej. Prawdziwy 
czas słoneczny wskazują nam zegary słoneczne. Wskazówką 
tego zegara jest cień, rzucany przez pręt na płaszczyznę płyty. 
Podziałki na płycie tak umieszczamy, aby w chwili, gdy Słońce 
jest w południku zegara, cień pa:lał na godzinę dwunastą. 

Prędkość Ziemi na orbicie nie jest jednostajna, zmienia 
się również odległość Ziemi od Słońca , więc doby prawdziwe 
słoneczne nie są równe między sobą. f\by mieć czas zupełnie 
jednostajny, wprowadzono pojęcie " .~rednie,ąo Slo1lca·'. Fikcyjne 
to średnie Słońce obiega równik z jednostajną prędkością 
w ciągu roku. Odstępy czasu między kolejnemi przejściami 
średniego Słońca przez południk nazywamy średnią dobą sło
neczną . Różnicę między średnim czasem słonecznym i praw
dziwym nazywamy równaniem czasu. Podawana jest ona na 
każdy dzień roku w kalendarzach astronomicznych; 1.1. równa
nie czasu wynosi + 4 min., wzrasta dalej w lutym do t 14 min ., 
w marcu się zmniejsza, około 16 kwietnia staje się zerem, -
w maju dochodzi do - 4 min., znów staje się zerem około 
14 czerwca, w drugiej połow!e lipca dochodzi do + 6 min., 
zmniejsza się w sierpniu, staje się zerem około 1 września, 
wreszcie w pierwszej połowie listopada staje się - 16 min., i odtąd 
zaczyna wzrastać. - f\by otrzymać miej.~cowy czas średni, do 
wskazania zegara słonecznego trzeba dodać algebraicznie rów
nanie czasu. Otrzymany jednak czas miejscowy średni różnić 
się będzie od czasu urzędowego. Czas miejscowy bowiem 
odnosi się do południka, przechodzącego przez zegar słoneczny, 
i zegary regulowane według niego, wskazywałyby w punktach, znaj
dujących się w różnych południkach co innego z tego powodu, że 
Słońce w miejscowościach wschodnich pierw bywa w południku, niż 
w zachodnich; różnica we wskazaniach zegarów słonecznych 
w danej chwili równa się różnicy ich długości geograficznych. 

') N~ 2 Uranji z r. b. 
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Potrzeby jednak państwowe, jak ko lej, telegraf i t. d. wyma
gają czasu jednolitego w całym kraju, wobec tego obecnie 
czas średni miejscowy nie jest używany. - Umówiono się, że 
różne legalne czasy w państwach różnić się mogą tylko o cał 
kowitą ilość godzin, a minuty i sekundy pozostają się bez 
zmiany. Za podstawowy południk obrano południk, przecho
dzący przez Obserwatorjum f\stronomiczne w Grer>nwich pod 
Londynem. Czas według tego południka, zwany zachoduio-eu 
rozJr>,jskim, albo 11niwe1 .~atnyrn, jest w użyciu w państwach Za
chodniej Europy . Początek doby średniej przypada o północy. 

Ponieważ 1~0 jest 1 /~ 1 okręgu koła, więc Słońce będzie 
się znajdowało o godzinę wcześniej, niż w Greenwich , w po
łudniku 15° na wschód od Greenwich, o 2 godziny wcześniej 
w południku 30° na wschód od Greenwich i t . d. - W Polsce 
od r. 1922 mamy czas środkowo-euwpeJski, t. j. czas południka 
15° na wschód od Greenwich; gdy nasze zegary wskazują 
13 h om O s , to w Greenwich jest 12 h om O s. Czas środkowo 
europejski mają prócz Polski Niemcy 1 państwa środkowej 
Europy. 

Długość geograficzna wschodnia Warszawy (Obserwator
ium f\stronomiczne) wynosi 21° 1' 48".7, w czasie 1 h 24m 7 s.25. 
Widzimy stąd, że czas naszego urzędowego południka różni 
się o 24m 7 s.25 od miejscowego Warszawskiego. Gdy w War
szawie według czasu warszawskiego - jest 12 h om O s , to czas 
urzędowy wynosi 11 h 35m 53 s. Ostatecznie więc, aby ze 
wskazania zegara słonecznego otrzymać czas urzędo~Ny, należy 
dodać doń algebraicznie równanie czasu , a następnie w War 
szawie odjąć 24 min., a w innych miejscowościach Polski ilość 
minut, odpowiadającą różnicy długości geograficznej względem 
południka 15° na wschód od Greenwich. 

Czas może być jeszcze określony, jako pewien kąt. 
Wyobraźmy sobie sferę niebieską ; 
uważajmy na niej południk miejsca 
obserwacji i koło wielkie, przecho
dzące przez bieguny PP' i gwiazdG 
S; wówczas kąt t (rys. 1) między 
płaszczyzną południka i płaszczyzną 
wspomnianego kola, na którem 
leży gwiazda, nazywamy kątem ,ąo 
d:d nnym. Liczy się on w kierun
ku na zachód od południka od O h 

do 24 h _ Zauważę tu, że zamiast 
stopni (0

), minut (.' ) i sekund (") łuku 
używamy w astronomji do pomia
rów kątów na niebie gqdzin (h), 
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minut ('n) i sekund ( 5 ) czasu. W tym celu okrąg koła dzielimy na 
24 godziny, godzinę na 60 minut, minutę na 60 sekund. 1 h 15°, 
]m 15', 1 s 15". W mierze czasowej wyrażamy długości geogra
ficzne oraz wznoszenie proste czyli rektascensję (a). Wznoszenie 
proste liczymy odwrotnie, niż kąt godzinny od punktu równo
nocy na wschód od O h do 24 h. O h om O s czasu gwiazdowego 
miejscowego przypada, gdy punkt równonocy wiosennej, t. j. 
punkt, w którym Słońce bywa w momencie równonocy wio
sennej, góruje w południku miejsca obserwacji. Czas gwiazdowy 
w dowolnej chwili jest to kąt god.?i.rmy Jntnktu równonocy wio
sennej; czas Jn'a'/l)dziwy słoneczny jest to kąt godzinny Slo1/.ca, 
+ 12 h, a czas średni słoneczny - kąt godzinny fikcyjnego 
Sredniego 8ł01lNt + 12h. 

Do wskazywania czasu służą nam obecnie zegary waha
dlowe lub chronometry pudełkowe. Prawidłowość wskazań 
zegarów, czyli ich poprawkę, możem)l wyznaczać drogą pośred
nią radjotelegraficzną porównywając je z zegarami innych ob
serwatorjów o znanych poprawkach {vide Calendarium Rocznika 
Obs. Krak. na r. 1926 i artykuł w N2 10 Uranjl z r. 1925, str. 82), 
albo bezpośrednią przez obserwacje astronomiczne. Nie będę 
tu opisywal licznych metod określania czasu z pr~ejścia gwiazd 
przez południk lub wysokości gwiazd. Wykążę tylko . związek 
czasu gwiazdowego z rektascensją gwiazd górujących. 

Umieśćmy lunetę tdealnie w płaszczyźnie południka i za
notujmy moment, kiedy gwiazda S o znanem wnoszeniu pro~ 
stem a przechodzi przez południk. Jeżeli nasz zegar gwiazdowy 
idzie dobrze, to powinien wskazywać czas = !J., gdyź w chwili 
przejścia gwiazdy S przez południk kąt godzinny punktu rów
nonocy wiosennej wynosi a. Jeżeli przez T oznaczymy wska
zanie zegara w chwili przejścia gwiazdy S przez południk, to 
różnicę: a- T nazwiemy poprawką zegara gwiazdowego. Przez 
porównanie zegara gwiazdowego z zegarami, idącemi według 
czasu średniego, znaleźć moźemy poprawkę tych zegarów. 

E. R. 

Sprostowanie do art. 3. Tajemnic Wszechświata (N2 2 Uranji r. b.). 
Na str. 10 wkradł się błąd drukarski; w 14 wierszu od góry po wy

razie .,geograficzną" trzeba dodać: _wschodzą i zachodzą, to znaczy, że 
część drogi dziennej opisują nad poziomem, a część pod poziomem. 
Gwiazdy zaś przy południowym biegunie, odległe mniej od niego, niż 
niż o szerokość geograficzną". 

Redaktor: dr EUGENJUSZ RYBKfl. Wydawca: T-wo Miłośników f\stronomji. 
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:1 Dla wzniesienia w Polsce Narodowego ~ 
Instytutu Astronomicznego im. Mikolaja 

Kopernika wystarczy/oby, aby każdy oby
watel polski zlożyf na ten cel po 4 grosze, 
lub co dziesiąty obywatel po 40 groszy, albo 
co setny - po 4 zlote: daloby to razem 
przeszlo miljon zlotycb. Nie ociągaj się więc 
czytelniku i zlóż pewną ofiarę na lnstytut 
w dowolnym urzędzie pocztowym w Państwie. 
Skladając więcej, niż 4 grosze, każdym 1 

zlotym pokryjesz część, przypadającą na 25 
mniej od Ciebie uświadomionych obywateli. 

Jeżeli możesz, skfadaj stale co miesiąc. 

! 
~ i 
~ 
~ 
~ « 
~ 

! 
~ 

Nazwiska ofiarodawców drukowane będą jak ~ 
! 

• dotycbczas, na lamacb ROCZNIKA ASTRO- ~ 

; NOMICZNEQO, który przekaże je pamięci ~ 

i przyszfycb pokoleń. ~ 
~ Konto Narodowe~o Instytutu Astronomicznego w P. K. O. Nr. 6600. ~ 

; f 
~~~~~~(·~~~ 
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Do miłośników astronomji. 
W ciągu ubiegłego stulecia i w XX wieku astronomja po

czyniła ogromne post~py. Gmach wiedzy astronomicznej, budo
wany przez wspólne wysiłki wszystkich krajów cywilizowanych, 
rozrósł si~ i doszedł do imponujących rozmiarów. Sta_ło si~ 
to nietylko dzi~ki astronomom zawodowym, badającym niebo 
w wielkich obserwatorjach wielkiemi lunetami i drogiemi przy
rządami. Do rozwoju astronomji przyczyniły si~ również w znacz
nym stopniu liczne rzesze miłośników astronomji, którzy z za
pałem badali dziedziny zjawisk astronomicznych, dost~pne ma
łym narz~dziom. Do takich dziedzin, w których szczególnie 
owocnie uwydatnił si~ wpływ pracy miłośniczej, zaliczamy obser
wacje gwzazd zmiennych. 

Nazwano te ciekawe gwiazdy, przeważnie mgłą tajemnicy 
zasłoni~te, zmiennemi z tego powodu, że blask ich ulega wa
haniom regularnym i nieregularnym. Gwiazdy zmienne regularne 
zmieniają blask okresowo, t. j. po upływie pewnego mniej wi~
cej stałego okresu czasu przebieg zmiany jasności gwiazdy si~ 
powtarza. Z gwiazd regularnych najprostszy przebieg zmian 
blasku mają gwiazdy typu f\lgola. Są to gwiazdy podwójne: 
dokoia jasnej gwiazdy krąży ciemniejsza i zaćmiewa ją okresowo. 
Widzimy wi~c, jak gwiazda świeci przez pewien czas blaskiem 
równym, gdy zaś tarcza ciemniejszego towarzysza zaczyna nam 
zasłaniać główną gwiazd~. blask zaczyna słabnąć, dochodzi sto
pniowo do minimum, nast~pnie blask si~ powiększa, wreszcie 
gwiazda dochodzi do blasku, jaki miała przed zaćmieniem. 
Zjawisko to powtarza się z wielką regularnością. Dopiero po 
wieloletnich obserwacjach można niekiedy wykryć pewne nie
równości okresu; z tego wi~c powodu nawet gwiazdy dawno 
odkryte i przez szereg lat badane trzeba stale śledzić, aby móc 
wykryć zmiany okresu. 

Wi~kszość gwiazd zmiennych zmienia blask w sposób ciągły; 
blask wzrasta, osiąga ma.xirnnm, potem się zmiejsza, osiąga 
pewne minimum, następnie znów wzrasta i t. d. Wiele gwiazd 
zmienia blask zupełnie nieregularnie; przyczyn zmian blasku 
zupełnie nie znamy, gdyż za mało jeszcze zebrano materjału 
obserwacyjnego. Gwiazdy te trzeba śledzić ciągle. 
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Nastręcza się tu bardzo ponętna dziedzina dla badacza
miłośnika astronomji. Obserwacje są bardzo proste i nie wyma
gają dużego przygotowania matematycznego. Do skutecznej pra
cy wystarczy dobre oko, lornetka lub mała luneta - i trochę wy
trwałości. Obserwacje same są bardzo mało skomplikowane; 
z gwiazd, znajdujących się w pobliżu zmiennej, bierzemy jedną 
jaśniejszą cokolwiek od zmiennej i drugą cokolwiek słabszą; 
oceniamy następnie o ile pierwsza gwiazda jest od zmiennej 
jaśniejsza, i o ile druga jest słabsza od zmiennej. Ró7nice 
w blasku notujemy zwykle w stopniach, najlepiej według me
tody, podanej przez Ar,qelandera. Opis tej metody czytelnik 
znajdzie w artykule p. 8. Kali1isl.;iego w N!! 1 Uranji z r. 1922 
(str. 18). Gwiazdy jasne do 4-ej wielkości badać możemy okiem 
nieuzbrojonem, do 6-ej wielkości lornetką, a dalej używamy 
zwykle lunety. 

Szczegółowe instrukcje do obserwacyj gwiazd zmiennych 
oraz spisy gwiazd, które ze szczególną korzyścią dla nauki 
będą mogły być obserwowane przez miłośników, będą ogłaszane 
w następnych numerach Uranji. Na początek dajemy artykuł 
dr. Jana Gadomskie,qo, st. asystenta Obserwatorjuro w Krako
wie, długoletniego obserwatora gwiazd zmiennych, o f\lgolu 
(~ Persei), najjaśniejszej gwieżdzie zaćmieniowej. Załączona 
mapka, spis gwiazd porównania, oraz chwile minimum blasku 
w r. 1926 pozwolą każdemu miłośnikowi nieba obserwować 
zjawisko zmiany blasku tej gwiazdy. f\lgola obserwuje się okiem 
nieuzbrajanem; ponieważ zaćmienie f\! gola trwa 9 godzin, więc 
obserwacje zaczynamy 4 1/ ~ godziny przed momentem, podanym 
w tabliczce przy końcu artykułu, a kończymy 4 1, 2 godziny po 
tym momencie. 

Obserwacje gwiazd zmiennych ze względu na łatwość ich 
dokonywania i doniosłe znaczenie naukowe przyciągały we wszyst
kich krajach poza astronomami zawodowymi jeszcze bardzo 
liczne zastępy miłośników astronomji. Przodują w tern Stany 
Zjednoczone f\meryki Północnej, gdzie stowarzyszenia obser
watorów gwiaza zmiennych pracują bardzo wydatnie. Publikacje 
tych stowarzyszeń zawierają bardzo cenny materjał naukowy. 
Podobne zrzeszenia obserwatorów gwiazd zmiennych istnieją 
w f\nglji, Francji, Rosji, Czechach i t. d. Czesi wydają bardzo 
ciekawy dwumiesięcznik Rise hvezd, gdzie znajdujemy dużo 
artykułów i obserwacyj z dziedziny gwiazd zmiennych. Na szcze
gólną jednak uwagę zasługuje Rosja, gdzie obok uczonych, 
zajmujących wybitne stanowisko w nauce, cały szereg miłośni
ków poświęca się badaniom astronomicznym. Studjując uka
zujące się obecnie w Rosji publikacje astronomiczne naukowe 

popularne, uczuwamy żal i wstyd z powodu złego stanu u nas 
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astronomji; obserwatorja bowiem nasze nie mają środków na 
wydawanie prac naukowych, brak nam również zespołu miłośni
ków, którzyby badali zjawiska niebieskie. 

Tak dłużej być nie powinno; w Polsce musi się znaleźć 
odpowiednie miejsce dla królowej nauk - astronomji. f\by do
pomóc do osiągnięcia tego celu, w imieniu zarządu T. M. f\. 
zwracamy się z gorącem wezwaniem do tych, którzy pragnęliby 
wziąć udział w badaniu nieba, o zainteresowan ie się gwiazdami 
zmiennemi i przystąpienie do ich obserwacyj . 

Wartościowe obserwacje drukować będziemy w Uranji, 
w której ponadto podawać będziemy instrukcje dla obserwato
rów i dawać niezbędne wyjaśnienia. lnfor::nacyj udziela redaktor 
Uranji, dr. E . Rybka, listownie lub osobiście w poniedziałki od 
18-ej do 19-ej w Obserwatorjum f\stronomicznem Uniwersytetu 
Warszawskiego (f\1. Ujazdowska 6/8 w Warszawie). 

li więc do pracy, miłośnicy nieba! Oczekuje Was rozkosz 
badania samodzielnego tajemnic Wszechświata, potęgowana 
przez świadomość, że Wasze badania przyczyniać się będą do 
powiększan i a wiadomości naukowych o gwiazdach. 

Pracujmy w myśl dewizy , będącej przewodnią ideą wiel 
kiego organizatora miłośników we Francji , Kamila Ftammariona. 

f\D VERITf\TEM PER SCIENTif\M! 

Dr. Jf\N Gf\DOMSKI. 

Algol. 
(~ Persei). 

R edakcja Uranji. 

Wiek XIX i XX stanowią w dziejach astronomji przeło
mowy okres. W nauce o niebie, zajmującej się dotychczas pra
wie wyłącznie zagadnieniami, dotyczącemi ciał naszego systemu 
słonecznego, wysuwa się na plan pierwszy ważna jej gałąź, zwana 
astrofizyką. Zakres jej badań sięga do dziedzin wszechświata, 
skąd promień świetlny biegnie setki a nawet tysiące wieków. 
Zawdzięcza ona swój świetny rozwój przedewszystkiem postę
pom techniki, z pośród zaś przyrządów, które największe od
dały jej usługi, należy wymienić spektroskop, oraz kamerę foto
graficzną. One to, zastosowane do olbrzymich lunet;i teleskopów, 
pozwalają badać skład chemiczny oraz ruchy najdalszych nawet 
ciał niebieskich i dają wyniki nawet tam, gdzie metody astro
metryczne zawodzą zupełnie. 
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Jakkolwiek prace tego rodzaju wymagają z reguły użycia 
kosztownych narz~dzi i prowadzone być mogą jedynie w wi~k
szych zakładach naukowych, to jednak istnieje pewien dział 
astrofizyki, w którym już posiadacz niewielkiej lunety może 
z realną korzyścią pracować wydatnie dla nauki;- co wi~cej 
nawet i bez lunety obejść si~ tutaj można. Dział ten stanowi 
obserwacja pewnego typu gwiazd, które z powodu ustawicznie 
zmieniającej si~ jasności nazwano gwiazdami zmiennemi. 

Gwiazda zmienna jest jakby " białym krukiem" wśród po
wodzi gwiazd, jakie dostrzegamy przez lunety na niebie. Dość 
wspomnieć, że na ogólną liczb~ dost~pnych dla nas gwiazd, 
które liczymy na miljony, a nawet setki miljonów, zaledwie 
par~ tysi~cy należy do tej kategorji 1); z pośród nich 90 do
st~pnych jest badaniom przy pomocy nieuzbrojonego oka. Jedną 
z najciekawszych, a zarazem stanowiącą doskonały objekt do 
uzyskania wprawy w tego rodzaju obserwacjach, jest jasna 
gwiazda ~ w gwiazdozbiorze Perseusza, nazwana przez ?.rabów 
Al.ąolem; jest ona bardzo dogodna do obserwacji okiem nie
uzbrojonem. Po "gwieżdzie dziwnej" w konstelacji Wieloryba 
(Mira Ceti) stanowi ona najstarszy tej kategorji objekt na niebie. 

Już Montana1·i w r. 1670 zauważył, że gwiazda ta, symbo
liżująca głow~ Perseusza, ulega od czasu do czasu zagadkowym 
przyćmieniom blasku; w ćwierć wieku potem spostrzegł to po
nownie Mm·aldi, poczem _:>rawie przez 100 lat wcale na to zja
wisko nie zwracano uwagi. Dopiero Goodricke w r. 1782, oraz 
Wurm w r. 1825 zbadali dokładniej t~ gwiazd~, a nawet wy
powiedzieli trafną hipotez~ zaćmień przez ciemnego satelitę, 
biegnącego dokoła jasnej gwiazdy centralnej. W pierwszej po
łowie XIX wieku zapomniano o niej zupełnie, dopiero A1·gelan
der , pionier obserwacji gwiazd zmiennych, zajął się nią po
nownie. Odtąd wielu poważnych badaczy, jak Heis, Schmidt, 
Krueger, Schonfeld, Hartwig, Miiller, Ni}land i inni pilnie ją 
obserwowało. W Polsce, w obserwatorjum krakowskiem, już od 
lat sześciu (od r. 1920) obserwuje się P.lgola systematycznie. 

Zdawaćby się mogło, że po tak wyczerpujących studjach 
gwiazda ta powinna być już dostatecznie zbadana, a obserwa
torzy winni raczej poświęcić swój czas innym gwiazdom "leżą
cym odłogiem". Tymczasem tak nie jest. Mimo całej regular
ności zjawiska, zachodzą tu pewne niewyjaśnione dotąd zagad
kowe zmiany, wymagające dalszej pilnej obserwacji. Przede
wszystkiem zmienia się okres zaćmień (według pomiarów do-

1
) Bliższe dane o rozmaitych typach gwiazd zmiennych znajdzie 

czytelnik w artykule p. t. : . Gwiazdy zmienne oraz ich rozkład we Wszech
świecie " . Rocznik flstronomiczny Obserwatorjum Krakowskiego na r . 1925. 
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konanych w obserwatorjum krakowskiem, w latach 1922 i 1923 
wynosił on średnio: 2d 20h 48m 535 ); jego długość skraca się 
i wydłuża się perjodycznie w okresie 118 lat, a także równo
cześnie w okresie 37 lat, ponadto dają s i ę zauważyć pewne 
dodatkowe, nieregularne wahania, mianowicie: okres pozo
staje przez dłuższy czas niezmieniony, by potem, zupełnie nie
przewidzianie, "skokiem" zwiększyć się, lub zmiejszyć. Oprócz 
tego sama krzywa zmian blasku, charakteryzująca dostrzegane 
zmiany jasności, zdaje się również z biegiem czasu zmieniać, 
tak że f\Igol, podobnie jak i inne gwiazdy tego typu, wymaga 
ustawicznego "pilnowania" przez astronomów. 

Obserwa<.:je zmian blasku tej gwiazdy mają przedewszyst
kiem dwa cele na widoku: 1) ustalenie momentów, w czasie 
których gwiazda osiąga najmniejszy blask, oraz 2) znalezienie 
krzywej zmian blasku, odpowiadającej pewnej epoce czasu. 
Do osiągnięcia pierwszego celu wystarcza kilka, lub kilkanaście 
obserwacyj, dokonanych w pewnych odstępach czasu, w ciągu 
jednego dogodnego wieczoru; do uzyskania zaś drugiego celu 
należy mieć do dyspozycji rezultaty wielu takich wieczorów. 

Obserwacje zmiany blasku gwiazd zmienny::h dokonywane 
są trzema różnemi metodami: 1) drogą fotograficzną, 2) za po
średnictwem fotometru, lub 3) pny pomocy bezpośredniej oceny 
jasności naszem okiem. Dla astronoma-amatora najdostępniej
sza jest oczywiście metoda:ostatnia, nazwana od jej twórcy, "me
todą Ar.ąelandem" 1), którą tu w krótkości opiszemy. Metoda ta 
polega na ocenie okiem nieuzbrojonem, bądź też przy zastosowa
niu lunety, jasności blasku gwiazdy zmiennej w odniesieniu do 
jasności najbliższych perspektywicznie gwiazd, o których zakła
damy, że blask ich jest niezmienny. Do porównania dobieramy 
zazwyczaj dwie gwiazdy w bliskiem sąsiedztwie, możliwie mało 
różniące się blaskiem od gwiazdy zmiennej, przyczem jedna 
z nich winna być od badanęj gwiazdy nieco jaśniejsza, druga 
nieco bledsza. Te różnice blasku, które, o ile są niewielkie, 
oko nasze zdolne jest po pewnem ćwiczeniu dokładnie osza
cować, określamy w t. z w. "stopniach". Stopniem nazywamy 
najmiejszą dającą się zauważyć różnicę blasku. Zazwyczaj używa 
się ocen od 1 do 5 stopni, chociaż w praktyce, gdy brak w po
bliżu odpowiednich gwiazd porównania, wypadnie nieraz użyć 
większej ilości stopni. 

Metoda Argelande1 a napozór niepewna i dowolna po od
powiedniem zaprawieniu się obserwatora, daje zupełnłe dobre 

1) Bliższe dane tyczące się tej metody znajdzie czytelnik w artykule 
p. t.: .o wizualnych obserwacjach gwiazd zmiennych" w Roczniku f\stron. 

wat. Krako wskiego, na rok 1924. 
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wyniki, które mogą rywalizować co do dokładności z metodą 
fotograficzną, a nawet z pomiarami dokonanemi przy pomocy 
fotometrów. Dowodem tego jest fakt, że ogromną większość 
naszych dotychczasowych wiadomości o gwiazdach zmiennych 
jej własnie zawdzięczamy. 

Dla ułatwienia obserwacji podajemy mapkę okolicy f\lgola, 
oraz, w osobnej tabelce, jasności gwiazd porównania. 

Jasności gwiazd porównania dla Algola. 

N f\ ZW f\ l Jas· Nf\ZWf\ l Jas- N f\ z w f\ l~ n ość n ość n ość 

l"' 1111 ' 
Persei \3.'13 a Persei 1.93 t f\urigae 2.74 o 

~ F\urigae 2.04 ~ f\rietis 2.84 ' 0 F\ndromedae 13.34 
-- -

"( F\ndromedae 2.15 o Cassiopeiae 2.87 ·rl F\urigae 3.41 
--

(J. 

" 
2.21 l Persei 3.07 e: Cassiopeiae 3.54 

----
12_Cassio peiae 2.31 't 3.0~ a Trianguli 3.':>5 

--

l~ " 2.43 e: 
" 

3.08 x Persei 3.88 

r;. Cephei 2.60 ~ Trianguli 3.20 V 
" 3.92 ( 

Iw 456 

Obserwacje jasności f\lgola podczas jego zaćmień należy 
dokonywać w pewnych odstępach czasu n. p. dziesięciominu
towych, przyczem w przerwach pomiędzy poszczególnemi obser
wacjami należy zająć się czem innem, n. p. obserwacją innych 
gwiazd zmiennych, a to w tym celu, by poprzednich ocen nie 
pamiętać W ten tylko sposób następujące po sobie obserwacje 
tej samej gwiazdy zmiennej będą od siebie niezależne. Czas 
według zregulowanego chronometru kieszonkowego należy no
tować z dokładnością jednej minuty. 

Skoro jesteśmy już w posiadaniu pewnego materjału obser 
wacyjnego, uzyskanego podczas zaćmień gwiazdy, możemy 
przystąpić do jego opracowania. Najpierw z poczynionych obser
wacyj oblicz1lmy jasności f\lgola dla odnotowanych momentów
Łatwo je wyliczyć przy pomocy zwyczajnej proporcji, skoro 
znane nam są jasności obu gwiazd porównawczych. W tym 
wypadku zanotowane stopnie stanowią wyrazy proporcji. Jeżeli 
n. p. n notowaliśmy e: Persei 2 v 61< Persei, to na podstawie 
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jasności podanych w tabelce 11-iej, znajdujemy dla f\lgola 
V 4m.28 (nasz stopień miał tutaj wartość om.l V) 

Zazwyczaj obserwacje dokonywa się celem ustalenia moż· 
Iiwie dokładnie tego momentu , p odczas którego f\lgol osiągnął 
najmniejszy blask (moment ten trwa zaledwie kilka chwil). Naj· 
prościej znaleźć go przy pomocy wykresu. W tym celu na papie· 

•' 
'\ 

.. l 

'iTI a n~-:~\ u tn 

<l 

PolaTtS 
o 

Rys . l. Mapka otoczenia fllgola. Gwiazdy porównania zaznaczone są 
pełnemi punktami. 

rze milimetrowym, na dowolnie obranej osi poziomej, odkła
damy odcinki odpowiadające momentom poszczególnych obser
wacyj, na osi pionowej natomiast, odcinki, odpowiadające po-

2) Jeżeli obserwacje nie są dokonywane w pobliżu zenitu, a zwłasL
<:za wówczas, gdy filgol znajdu;e sie niedaleko horyzontu, należy jasności 
9wiazd porównania tablicy 11 iej poprawić na ekstynkcję. t. j. obliczyć jas
ności, jakieby te gwiazdy miały, gdyby znajdowały się w tej samej odle
głości zenitalnej c.o filgoL Poprawki te uskutecznia się za pomocą specjal
nych tablic. Tablice takie dla szerokości geograficznej 50° zostały obliczone 
w Obserwatorjum Krakowskiem 
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przednio obliczonym jasnościom Algola. W ten sposób otrzy
mamy na rysunku szereg punktów, obrazujących poszczególne 
pomiary. Punkty te połączone linją ciągłą o jednostajnej, ła
godnej krzywiźnie, dadzą nam lcrzywą zrnian blasku Algola . 
dla danego wieczoru; najniższy jej punkt pozwoli odczytać na 
osi poziomej wykresu czas, odpowiadający poszukiwanemu 
momentowi najmniejszego blasku. 

Oprócz opisanego sposobu wyznaczania momentu mini
mum obserwatorzy używają wielu innych metod, przyczem jest 
tutaj wdzi~czne pole do zastosowania własnej inwencji oraz 
pomysłowości. Skoro po opracowaniu wi~kszego materjału obser
wacyjne go jesteśmy już w posiadaniu krzywej zmian blasku , 
uzyskanej z wielu wieczorów (czynimy to w ten sposób, iż przy 
pomocy znanego skądinąd okresu zaćmień Algola sprowadzamy 
obserwacje różnych wieczorów na jeden i ten sam wieczór do
wolnie obrany), to zamiast metody graficznej można zastosować 
metodę rachunkową, obliczając z każdej poszczególnej obser
wacji odpowiadający jej moment minimum, a następnie po za
stosowaniu metody najmniejszych kwadratów - średni moment 
minimum wraz z jego średnim błędem. 

W czasie ostatn ich sześciu lat dokonałem w obserwator
ium krakowskiem, oraz na Stacji Astronomicznej w Beskidach 
z górą 600 pomiarów jasności Algola, odnoszących się do 68 
minimów. Materjał ten nie został jeszcze definitywnie opraco
wany. Na podstawie 70 z powyższych obserwacyj z okresu czasu 
1922 l 26d- XII 22d otrzymałem prowizoryczną krzywą zmian 
blasku, której szkic przedstawiony jest na dołączonym rysunku. 

Uzyskana z obserwacyj krzywa zmian blasku pozwala po 
zastosowaniu metody rachunkowej, wynalezionej przez prof. 
Russell'a, wyliczyć: stosunek jasności, mas i wymiarów obu 
ciał składowych, oraz określić ich orbitę; jeżeli ponadto mamy 
do dyspozycji rezultaty pomiarów przy pomocy spektroskopu 
pr~dkości ruchu po orbicie jasnego składnika systemu, to dane, 
tyczące się takiego układu podwójnego, możemy wyrazić w ki
lometrach. 

Rysunek przedstawia rezultat takiego "rozwiązania" syste
mu Algola, przez Stebbinsa (Astrophysical Journal, t. XXXII 
str. 185) na podstawie jego pomiarów dokonanych przy pomocy 
fotometru selenowego. Według obliczeń tego badacza promień 
Algola wynosi 0,81, zaś promień jego ciemnego satelity 0.92 
promienia naszego Słońca, masa Algola wynosi 0.04, masa sa
telity 0.06 masy słonecznej, gęstość obu ciał 0.07 gęstości Słońca, 
blask Algola jest 40 razy większy od blasku Słońca, umieszczo
nego w tej samej odległości, wreszcie odległość środków obu 
składników systemu jest 4.8 razy wic:;ksza od promienia Algola. 
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Do tych samych rezultatów możemy dojść także przy po
mocy obserwacyj metodq Ar.lJPlowlera. Tak więc napozór bez
wartościowe oceny jasności, dokonane golem okiem bez jakich
kolwiek przyrządów przez zaprawionego do tej pracy miłośniku 
nieba, mogą dać, po odpowiedniem opracowaniu, ścisłe wyniki 
o wysokiej wartości naukowej. Praca tego rodzaju w Polsce, 
gdy narazie nie rozporządzamy jeszcze kosztownemi narzędziami, 
potrzebnemi do innych badań astrofizycznych, jest wskazana. 
zwłaszcza dla astronomów amatorów. 

W ostatnim kwartale r. 1926 widoczne będą w Polsc:e nast<;pujące za
ćmienia f\lgola (momenty wyrażone są w czasie uniwersalnym), przyczem 
zmiany blasku rozpoczynają się już na 4' .. golizin przed 
podanym momentem, kończą si<; zuś równie-L. w 4 1/, 

godzin po przytoczonym momencie. 
Litera p oznacza, ż~ widoczne będą tylko początkowe fnzy zjawiska, 

k- wskazuje na ko1icowe fazy): 

Październik 

M. Blł\ŁĘCKI. 

d " 1 20.0 
4 16,81. 

16 4.1P 
19 o 9 
21 21.7 
24 18.5 
27 15 4'' 

Listopcd 8 
lO 
13 
16 
19 
28 

d " Grudzieli l 1.1 
3 22.0 
6 18.8 
9 l5.6k 

21 2.8 
23 23.7 
t 6 20.5 
29 17.3 

26 
23.4 
20.2 
17.1 
13 9k 
4.3!1 

Obserwacje powierzchni Księżyca'> 
Dokończenie. 

Półkula południowa f<siężyca jest bardzo ciekawa, jednak 
wskutek skrócenia perspektywicznego utwory księżycowe, po
łożone w pobliżu brzegu tarczy Księżyca ulegają pozornemu 
zwężeniu. Na zmianę ich postaci wpływa jeszcze libracja. 

W okresie 8 14 dni po nowiu lub między 23-29 dniem 
księżycov"ym ukazuje się piękny, olbrzymi cyrk Clavius o śre-

') Patrz N2 1, 2 i 3.Uranji (styczeń, kwiecień i lipiec 1926 r.) str. 7, 42 i 67 
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Rys. 5. Folografjd Księiyca. wykonona w obserwnlo j un na górze Wilsona z pomocą 
1/" m. reflektora. Cyrki: tllfons. Mrzachel. Purbach • Walter. Mdre Nubium i .. prosty 

mur" w potuaci jasneqo prążl<a. 
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dnicy 221 km., prawie okrągły. Na uwagę zasługuje wal cyrku . 
który nazewnątrz spada łagodnie, wewnątrz zaś bardziej stromo~ 
niektóre szczyty wału są dosyć wysokie, mierzą bowiem do 
5 km. ponad dno cyrku. Prócz tego wał posiada mnóstwo ma
łych kraterów. Na dnie cyrku znajdują się liczne większe kra
tery, np. dwa z górami środkowemi, przylegające do wału. Okolice 
cyrku obfitują w wiele grzbietów górskich, kotlin, dolin i kraterów. 

Na północ od Claviusa leży również cyrk Maginus dużych 
rozmiarów z niewysoką górką środkową. Wał jego posiada 
liczne tarasy, kotliny, kratery i oddzielne szczyty. Budowa wału 
jest bardziej skomplikowana, niż wału Claviusa. Oba powyższe 
cyrki zasługują na dokładne zbadanie ich postaci. Można, w celu 
lepszego zapoznania się z ich budową porównać najnowsze 
zdjęcia fotograficzne z dawniejszemi mapami, np. z 23 mapą 
Księżyca Lohrmanna. 

Najpiękniejszym utworem w tej części powierzchni Księżyca 
jest krater Tycho, mający w średnicy około 84 km. Podrzas 
pełni Tycho jest ośrodkiem układu dziewięciu jasnych smug , 
które, skupiając się około krateru , tworzą jasną powierzchnię . 
Wał jego ma postać okrągłą, jest dosyć szeroki i posiada liczne 
tarasy. Niektóre z jego szczytów sięgają do 5 1 / ~ km. W środku 
leży górka wysokości 2 km. Dotąd niema właściwego wyjaśnie 
nia istoty tych smug. Rozchodzą się one promienisto, nie zmie 
niając swego kierunku. Nie są to ani wzniesienia ani zagłębie 
bienia, gdyż nie rzucają cienia; widoczne są najlepiej podczas 
pełni. Niektórzy badacze Księżyca chcą widzieć w tych smugach 
popiół wulkaniczny. Jednak przypuszczenie to jest mało praw
dopodobne . 

Franz i Mainlen narysowali mapę Księżyca, gdzie pokazana 
jest wysokość różnych części jego powierzchni. Porównajmy 
tę mapkę ze zdjęciem fotograficznem Księżyca podczas pełni. 
Zobaczymy wówczas, że układ smug występuje najwybitniej 
w tych miejscach. które mają poziom najwyższy na mapie tych 
badaczy. Wynikałoby z tego, że ów dziwny układ jest spowo
dowany powyższemi wyniosłościami. 

Mare Nubium (Morze Chmur) jest ograniczone szeregiem 
cyrków, jak Pitatus, Hesiodus, Cichus, Mercator i Campanus. 

Największy z nich jest Pitatus. Posiada on stromy wał. 
przerwany w tern miejscu, gdzie się łączy z Hesiodusem. We
wnątrz widać górkę. 

Hesiodus ma wysoki wał, przerwany w dwu miejscach~ 
powierzchnia jego jest jaśniejs2.a od wnętrza Pitatusa. 

C1chus posiada szerokie, strome obwałowanie, na którem 
we wschodniej części znajduje się krater; krater ten, jak paka-
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zują obserwacje, zwiększył swe rozmiary. Okolice Cichusa, 
szczegółnie na północ od niego, są bardzo ciekawe: widać tu 
duże szczeliny. 

Mercator i Campanus są złączone z sobą grzbietem gór
skim. Pierwszy ma dno równe, drugi zaś jest otoczony stromym 
wałem, w którego środku widać górkę i dwa mniejsze kratery. 

Na północo-wschód od Campanusa znajdują się trzy duże, 
biegnące łukiem, brózdy. 

Campanus- nieprawidłowy cyrk z przerwanym niskim wa
łem. Na północ od niego widać szeroką brózdę. 

Krater Ramsden jest bardzo ciekawy. Podczas pełni wał 
jego świeci niezwykle jasno. Liczne wąskie szczeliny przecinają 
jego obwałowanie. Na zachód od Ramsdena znajduje się mnó
stwo dużych szczelin. 

Fra Maura, Bonpland i Parry-trzy złączone z sobą kratery. 
Pierwszy przedstawia się w postaci na pół zniszczonego cyrku; 
ma się wrażenie, że zniszczenia dokonało działanie wód. Bon
pland ma wał lepiej zachowany. Parry - widoczny cyrk z wa
łem nie zniszczonym. 

Z północy przez Fra Maura i Parry ciągnie się szeroka 
brózda. Bonpland ma również szczeliny, lecz mniej widoczne. 

Na zachodniej granicy M. Nubium widzimy t. zw. "prosty 
mur" w postaci prostej, ciemnej linji. Jest to cień ściany zu
pełnie prostopadłej. Wydaje się, że okolica po prawej stronie 
od niej jskby się zapadła w głąb (rys. 5 na prawo). 

Na północ od krateru Nicolleta na M. Nubium leży cie
kawa miejscowość; położona między -18° i- 20° szerokości 
oraz - 13° do -14,5° długości. Podczas pełni widzieć można 
jasny trójkąt, który końcem północnym wchodzi w ciemny trój
kąt. W trzech wierzchołkach jasnego trójkąta znajdują się jasne 
punkty. Te jasne punkty są wyniosłościami w postaci małych 
kraterów; prawdopodobnie i jasne strony trójkąta są n iskiem i 
grzbietami górskiemi. Okolica ta zasługuje na uwagę. 

W pobliżu środka tarczy Księżyca znajduje się krater 
Schroter o nieprawidłowej budowie. Sam krater nie przedsta
wia nic interesującego. f\le na północ od niego leży ciekawa 
miejscowość. Widać tu mnóstwo pagórków, małych grzbietów 
górskich i krętych dolin. W r. 1822 Gruithttisen odkrył szereg 
wałów, przypominających sztuczne obwarowania. 

Miejscowość na północo-wschód od krateru Gambart C 
zasługuje na uwagę badaczy Księżyca 1), ze względu na liczne, 
drobne kraterki i ciemne plamki, ulegające zmianom. 

') Sirius 1889 i 1893. 
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Cyrk Kopernik należy do najpiękniejs:rych utworów tego 
rodzaju na Księżycu. 

Okrągły, o średnicy około 91 km. , składa się z kilku obwa
łowań o nierównych grzbietach i wysokich szczytach. Wewnątrz 
wał krateru spada stromo, nazewnątrz zaś bardziej łagodnie, 
przechodząc potem w dosyć długie odnogi górskie, które pod
czas pełni tworzą układ smug jasnych. Posiada górę środkową 
z kilku szczytami. 

U podnóża cyrku, szczególnie w pólnocnej stronie widać 
mnóstwo drobnych kraterów, które przy odpowiedniem oświe
tleniu przez Słońce wywierają wrażenie szczelin. (}{llf!li11ert za
uważył u podnóża góry środkowej krater, którego Klein nie 
widział. Wewnątrz Kopernika znajdują się dwie plamy ciemne, 
leżące na wewnętrznych zboczach południowej części wału. 
Plamy te są widoczne tylko w pełni. 

Na północ od Kopernika widać Karpaty --d ługi lańcuch 
górski , złożony z poszczególnych grupek górskich i kraterów. 

Mare lmbrium- olbrzymia równina, otwarta na wschodzie, 
ma długość 1.200 km., a szerokość 1.100 km., pokryta jest 
niewysokiemi garbami, ciągnącemi się od Erastotenesa po przez 
krate r Lamberta aż do Sinus lridium, które tworzy piękną zatokę. 
Zatokę tę widać dobrze w 10 dni po nowiu. Wówczas występuje 
łańcuch górski, oddzielający ją od reszty powierzchni Księżyca, 
w postaci mniej lub więCeJ jasnych punkcików. Są to szczyty 
gór, wysokości około 6 km., oświetlone przez wschodzące 
Słońce "na srebrnym globie". 

Wschodnią część tarczy Księżyca zajmuje obszerna, bez 
granic równina, znana pod nazwą Oceanus Procellarum (Ocean 
Burz). 

f\rystarch posiada okrągły wał, o średnicy 45 km., którego 
szczyty sięgają do 2 1/t km. ponad dno krateru; w środku leży 
górka, która podczas pełni świeci najjaśniej ze wszystkich 
punktów Księżycowych;- blask jej wynosi 10''. f\rystarch pod
czas pełni przedstawia układ smug jasnych, podobnych do układu 
Kopernika. Herodot jest głębokim kraterem; wyróżnia się swoją 
ogromną brózdą, którą widać nawet przez małe lunety. Brózda 
zaczyna się od maleńkiego krateru, biegnie niby wijąca się rzeka 
i kończy się przy Herodocie. Szerokość jej w niektórych miejs
cach dochodzi do 7 km. W pełni jest widoczna jako jasna kręta 
smuga. Miejscowość bardzo ciekawa. Badania jednobarwne 
Woocla wykazały obok tych kraterów obecność pokładów siarki. 

Kepler o średnicy 40 km. bardzo głęboki krater, który 
w pełni świec1 w postaci jasnego układu smug, łączących się 
aż ze smugami Kopernika. Grimaldi- olbrzymi cyrk, leżący 
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na wschodnim brzegu tarczy Ksieżyca i wskutek tego wydający 
się wydłużonym. Z północy na południe rozmiary jego wy
noszą 230 km. a ze wschodu na zachód-201 km. Dno-ciemne 
Niema wału wyraźnego, otacza go raczej szereg łańcuchów 
górski ch, poprzecinanych dolinami i lwtlinami. Widoczna jest 
brózda. 

Na południowej granicy Mare Humorurn (Morze Wilgoci) 
znajduje się duży, wysoki cyrk Gassendi, o średnicy 85 km. 
Wał jego jest bardzo stromy, w niektórych miejscach dochodzi 
do wysokoś;:i około 3 km; na pólnocy jest przerwany dużym 
kraterem. Sradek zajmuje grupa gór, oddzielonych od siebie 
głębokiemi dolinami. Widać tu jeszcze kilka niewysokich 
grzbietów górskich oraz szczeliny. 

Między kraterami Gassendi i Mersenius przechodzi kilka 
szczelin. 

Mare Humorurn o zabarwieniu zielonkawem posiada na 
południowej granicy swej kilka interesujących cyrków o zni
szczonych obwałowaniach. 

Dalej na południu widać szereg kraterów i C)'rków, z któ
rych zasługuje na uwagę Schickard. Ten olbrzymi cyrk mierzy 
w średnicy około 200 km. Zwężony jest z powodu perspek
tywicznego skrócenia. Budowa walu jest dosyć zawiła; po
siada on wiele kraterów, szczytów, tarasów i długich dolin. Należy 
zwrócić uwagę na zabarwienie dna. Obok niego widać krater 
Wargentin , wypełniony zastygłą lawą, dowód potwierdzający, że 
utwory księżycowe powstały pod działaniem sił wewnętrznych. 
Jest rzeczą niemożliwą w krótkim artykule opisać wszystkie 
utwory księżycowe. Zaznaczyliśmy tylko najwybitniejsze i naj
ciekawsze z pośród nich. Co się tyczy zjawisk zagadkowych, 
jak np. pojawianie się i znikanie plam jasnych i ciemnych, two
rzenie się zamgleń i t. p.- to do tych niezmiernie ciekawych 
zmian na powierzchni "srebrnego globt1" powrócimy w na
stępnym numerze. 

Literatura: Lohrmann "Mondkarte in 25 Sectionen". Klem 
"Der Mon d", E. Debes "Kleiner Mondatlas". 

JEREM! Wf\SIUTYŃSKI. 

Co nam mówią barwy na powierzchni 
Marsa? 

Dokończenie. 

Jaka intepretacja spotrzeżeń A11toniadi'eyo jest możliwa, 
o tern przekona nas może bliższa analiza zjawiska. 
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W przeciągu niewielu dni od chwili ukazania się ciemna 
plama pokryła całe Mare f\ustrale (patrz mapkę w NQ 9 Uranji 
z r. 1925), nadając mu barwę brunatną; z kolei Ma re Thyr
rhenum, oliwkowe w 1909 roku, stało się brunatno·fjoletowe, 
zaś Mare Hadriacum, początkowo szarawe, nabrało od wschodu 
brunatno-fjoletowego zabarwienia, by S.XI. stać się blado-kasz
tanowatem. Wogóle, zarówno Mare f\ustrale, jak Bosporos 
Gemmatusi Mare Chronium, przybierały najpierw kolor brunatny, 
a potem kasztanowaty. Wnosimy stąd, że wszystkie te plamy 
posiadają jednolitą naturę, choć odmienną nieco od natury 
Mare Thyrrhenum. 

Mare Sirenum, jeszcze 14.IX. zielone, już dnia następnego 
było na wschodzie brunatno- fjołkowe, by 10.X., pozostając 
wiąż w 1

/ :; fjołkowe, w ~/:, zielone, zabarwić się karminem na 
wybrzeżach północnych. Mare Cimmerium, jeszcze 2.1X. niebie
skawo-sza re, już 5.IX. było na północy, przy Laestrygonum Sinus, 
brunatno-fjoletowe, a 7.X. purpurowe. 13.X. część Mare Cimme
rium położona na południu, przy Scamandri Sinus, stała się 
brunatno-fjoletowa, a na7ajutrz ukazała się wśród niebieskich, 
niezmienionych przestrzeni tego morza mała, fjoletowa plamka, 
położona na południowy wschód od Laestrygonum Sinus. a za
uważona już w 1909 roku. 

Nie należy lekceważyć takich drobnych napozór faktów, 
jak ukazanie się tej odosobnionej plamki, bo dowodzi ono cał
kowitego zlokalizowania zmian barwy na Marsi e. Zjawisko zmia
ny barwy w danym punkcie nie zależy widocznie od podo
bnych zjawisk w innych miejscach, np. w punktach położonych 
bardziej na południe. 

Po 13.X. Mare Sirenum i M;:~re Cimmerium nie zmieniały 
się już dostrzegalnie. Mare Cimmerium pozostało w zasadniczej 
swej części kobaltowo-niebieskie, a tylko w wyżej wymienionych 
miejscach zmieniło barwę, nabierając przytern w północneJ po
łaci koloru karminu. 

Zmiany na terenie tych dwóch "mórz" dają powód do 
ciekawych wniosków. Przedewszystkiem ogół ciemnych plam 
Marsa nie może być uważany za przestrzenie morskie, gdyż 
przeczą temu zmiany barw. Jeśli zechcemy się oprzeć na ana
logjach ziemskich, to wypadnie nam chyba przypuścić, iż plamy 
ciemne są rozległemi przestrzeniami, pokrytemi roślinnością. 
Antoniadi uważa je za olbrzymie lasy liściaste; z nadejściem 
jesieni, a nawet wcześniej, liście drzew ciemnieją, z zielonych 
i zielono-niebieskawych stają się brunatne, potem żółkną, ru
dzieją, przybierają barwę jasno-kasztanowatą. 
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Poraz pierwszy Liais i Trouvelot podali taką wegetacyjną 
teorję "mórz" marsyjskich; obserwacje z roku 1924 dają ich 
hipotezie jeszcze mocniejsze podstawy. Niemniej przeto, zda
niem Antoniadi'ego, nie należy przypisywać zbyt wielkiego zna
czenia analogjem między zjawiskami, obserwowanemina Marsie 
i zmianami, które corocznie zachodzą w wyglądzie ziemskiej 
roślinności. Nie zatrzymując się tedy dłużej nad niemi, zauwe~żmy 
jednak, iż ze spostrzeżeń wynika niejednolitość natury Mare 
Sirenum i Mare Cimmerium. Według hipotezy Liais, należy przy
puszczać, że okoltce, których barwa nie uległa zmianie, są rze
czywiście zbiornikami wody, pozostałe zaś części plam ciem
nych mają naturę roślinną. 

Okolice pierwszej kategorji rozpar!ają się na dwie grupy; 
do pierwszej należą niektóre części Mare Cimmerium i Hesperia, 
zabarwione na kolor kobaltowo-niebieski, do drugiej - część 
południowo-zachodnin Mare Sirenum, okolica na północo - zachód 
od Hellas, Margaritifer Sinus, ujście kanału Nectar oraz całe 
Mare Erythraeum, ktcre zachowały barwę zieloną. To trwałe 
zielone zabarwienie niektórych hipotetycznych mórz i jezior 
Marsa można przypisywać wodorostom i algom w założeniu , iż 
morza te są bardzo płytkie, ale prawdopodobniejsze zdaje się 
przypuszczenie, że są to przestrzenie porosłe trawami - coś 
w rodzaju łąk czy stepów. Jeśli to przypuszcze nie jest praw
dziwe, to tylko bardzo drobnym ułamkom powierzchni Marsa 
można przypisywać naturę morską. Są to zapewne miejsca 
najsilniejszych depresyj w skorupie planety. 

Co do innych plam ciemnych, wyżej niewymienionych , to 
uległy one również zmianom zabarwienia. Tak więc f\onius 
Sinus, podobnie jak Ma re f\ustrale, przeszedł przez barwy: zie
loną, brunatną, kasztanowatą, rudą, natomiast Sinus Sabaeus 
przybierał kolory od ciemno-niebieskiego do ciemno-brunatnego, 
wreszcie f\urorae Sinus, Syrtis Major i Japygia- od zielonego 
do brunatno-fiołkowego, jak niektóre (wschodnie) części Mare 
Sirenum. Lacus Solis, oliwkowe w 1909 roku, było brunatne 
w 1924, począwszy od 27.XI. 

Niektóre kanały również zmieniły barwę, co popiera w części 
hipotezę Lowell'a. Tak np. 27.XI. f\raxes i Tithonius przybrały 
kolor jasno-kasztanowaty, podczas gdy f\gathodaemon na za
chodzie pozostał szary. ZwłBszcza czerwono-kasztanowata barwa 
1\raxes'a wyróżniała się z pośród innych; k., na! ten jest cie
kawszy, że w 1909 roku miał barwę szaro-zienoną. 

Wielkie pasmo jasnych plam: lcaria, Phaetontis, Electris, 
Eridania przechodziło zmiany koloru od bladego czerwono-ce
glastego z lekką domieszką zielonego do kasztanowato-zady-
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mionego . .A1ttoniadi przypuszcza, iż są to przestrzenie zrzadka 
pokryte drzewami lub krzewami, a naogół pustynne. Wogóle 
można sądzić, że, im gęstsze zadrzewienie danej okolicy, tern 
barwa jej jest ciemniejsza (ciemno-brunatny lub brunatno-fjole
towy odcień Zdmiast kasztanowatego). 

Z odosobnionych spostrzeżeń należy wymienić poraz pierw
szy zaobserwowaną w 1924 roku brunatną barwę Hellespontu. 
Trudniejszą do wytłumaczenia zdaje się zmiana barwy jasnej 
zwykle okolicy Chryse na kolor brunatny (zjawisko to było obser
wowane już w 1912 roku). 

Według spostrzezeń w Meudon od dnia 5.1X okolicę f\ethio
pis pokryła szarawa zasłona szerokości 700 km., długości 2.000 
km., która w południowej swej części stała się purpurowo-fjo
tetowa około 11.X.; zasłony takie obserwuje się na powierzchni 
Marsa nieraz: są to zapewne tumany drobnego kurzu pustyn
nego lub mgły; ale jak wytłumaczyć zaobserwowaną, uderza
jącą zmianę barwy? W końcu grudnia 1924 r. conajmiej połowę 
powierzchni Marsa pokryła żółto · pomarańczowa zasłona, podobna 
do zaobserwowanej w lecie 1909 roku i niepozwalająca niemal 
zupełnie dostrzec plam na powierzchni planety. 

Te i tym podobne zjawiska dają nam świadectwo, że Mars 
jest światem żywym, na którym wciąż dokonywują się zmiany. 
Według dzisiejszych pojęć Mars, chociaż bardzo ubogi w wodę, 
posiadać musi rozległe powierzchnie pokryte roślinnością. l cho
ciaż być może, ogromne połacie pustyń coraz głębiej wdzierają 
się na placówki życia, jednak życie tam odległe i nieznane 
wciąż jeszcze istnieje i chyba nieprędko zniknie z powierzchni 
planety. 

Dr. E. RYBKI'\. 

Fizyka na usługach astronomji 1
) 

Pod powyższym tytułem wyqłosił w Paryżu od czy t 
Ch. Fabry, profesor Sorbony i Politechniki w Paryżu oraz 
główny dyrektor Instytutu Optyki. Wielki fizyk współczesny, 
którego prace szczególnie z dziedziny optyki można zaliczyć 
do najpiękniejszych dorobków duchowych 'naszej epoki, ujął 
głęboko związek, jaki łączy obie nauki: fizykę i astronomję. 

• 'J L'f\strcncmie, Juillet 1926. 
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Poniżej podajemy treść odczytu według artykułu w miesięcz
niku Towarzystwa f\stronomicznego Francuskiego (Lipiec 1926 r.). 

Związek fizyki i astron o mji szczególnie uwydatnia się w astro
fizyce - nauce o fizycznych właściwościach ciał niebieskich. 

Jedynym łącznikiem między nami, a odległemi światami 
gwiazd jest energja promienista, wysyłana prze7 ciała niebie
skie. Pierwszem zagadnieniem przy badaniu promieniowania 
jest prędkość rozchodzenia się drgań świetlnych. "1 tu", pisze 
Fabry, "historja związku fizyki z astronomją rozpoczyna się 
wspaniałym podarunkiem, złożonym przez astronomję fizyce". 

Genezę tego odkrycia znajdujemy w niesłychanie waż
nem dla żeglugi zagadnieniu wyznaczania długości geograficznej 
miejsca obserwacji; żeglarz mógł tylko dobić do właściwego por
tu, gdy wiedział w każdej chwili, w jakiem miejscu rT'orza się 
znajduje. Z obserwacyj astronomicznych na okręcie otrzymać 
możemy czas miejscowy; długość geograficzną zaś będziemy 
mieli, gdy według tego czasu dostrzeżemy zjawiska, które we 
wszystkich punktach kuli ziemskiej zdarzają się w jednym mo
mencie. Takiem zjawiskiem ~ą zaćmienia czterech głównych sa
telitów Jowisza, więc dla żeglugi ułożono w XVII w. tablice 
z przepowiedniami tych zaćmier'l. 

flistronom duński z XVII w., O. Roemer, zauważył, że w od
stępach czasu między momentami zaćmień księżyców Jowisza 
powstają nierówności w związku ze zmianą odległości planety 
od nas; gdy planeta się oddala, wówczas zaćmienia zdarzają 
się później, niż to wynika z tablic. Rzuca więc tu Roemer 
śmiałą hipotezę, że światło biegnie z prędkością skończoną, 
więc gdy Jowisz się oddala, światło musi przebiegać większą 
odległość i tego powodu zaćmienia księżyców ulegają pozor
nemu opóźnieniu. 

Odkrycie Roemrm stało się podwaliną teorji falistej świat
ła; nastąpiły później w XIX wieku pomiary prędkości światła, 
dokonywane na Ziemi na małych odległościach; pomiary te 
dały większą dokładność, nii obserwacje astronomiczne i były 
od nich niezależne {Foucault, Fizeau). Obec:nie zaś fizyk ame
rykański JJfirhPlson na Mount Wilson zamierza zmierzyć pręd
kość światła, spodziewając się otrzymać dokładność 1 

1.00o-Pow 

Ponieważ precyzyjne pomiary baz geodezyjnych są dokonywa
ne z tą samą dokładnością, więc .Michel::;on przewiduje moż
ność pomiarów baz przez pomiary czasu, jaki światło zużywa 
na przebycie z jednego końca bazy do drugiego. Wystarczy 
w opisanem wyżej doświadczeniu lfiichelsona za niewiadomą 
wielkość przyjąć odleglość, a za wiadome prędkość światła 
oraz czas, zużyty na przebycie wyżej wspomnianej drogi. W ten 
sposób fizyka pragnie złożyć podarunek geodezji. 
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Po znalezieniu prędkości światła drugiem zagadnieniem 
okazało się rozszczepianie się promieni na ich części składowe. 
Dokonała tego analiza widmowa. Na tern polu współpraca fi
zyki teoterycznej i doświadczalnej z astronomją jest najści
ślejsza; obserwacje astronomiczne dają niezmiernie bogaty 
materjał, który często pozwala na odkrywanie nowych przeja
wów energji, a niekiedy zaś prowadzi do odkrywania nowych 
pierwiastków. W ten sposób wykryto hel w widmie Słońca; 
widmo nowego pierwiastka, początkowo na ziemi nieznanego, 
zbadane było dokładnie przez ~ astronomów, dzięki czemu 
Ramsay mógł na podstawie tego widma wykryć hel w labora
torjum. Hel znajduje się w dość znacznych ilościach w ga
zach ziemnych f\meryki Północnej, jest niepalny i lekki, więc 
ma wielką przyszłość w aeronautyce. 

Widma ciał niebieskich i naszej atmosfery obfitują 
w zagadki. Przez długi czas nie znano pochodzenia niezwykłych 
linij w widmach warkoczy komet. Obecnie, dzięki pracom Bal
defa i de la Baume Pluvinel'a, wiadomo, że warkocze komet 
składają się z gazów węglowych. Można więc je porównać, jak 
mówi Fabry, do dymu z papierosa. 

Dalej zagadkowym jest zielony prążek widma zórz polar
nych. Hipotez stawiano tu dużo; obecnie za najprawdopodob
niejsze uchodzi twierdzenie, ża prążek zielony jest wywołany 
przez azot i tlen w pewnych stanach pobudzenia. 

Następnie w widmie korony słonecznej mamy prążek 
zielony, o którego pochodzeniu nic nie wiemy. Hipotetyczny 
pier~.Viastek, dający tę linję, nazwano "coronium". 

Wreszcie widma mgławic dają również linje, których nie 
spotykamy w widmach żadnego pierwiastka ziemskiego. Przy
pisujemy te linje nieznanemu najZiemi pierwiastkowi "nebulium", 
o którym wogóle niewiele powiedzieć możemy. 

Ponieważ obserwacje astronomiczne odnoszą się przeważ
nie do c!ał słabo świecących, więc wymagają jak najczulszych 
przyrządów-odbiorników. W tej dziedzinie fizyka przychodzi 
z dużą pomocą astronomji. 

Pierwszym odbiornikiem energji promienistej, wysyłanej 
z gwiazd, było oko obserwatora; niestety z ogromnego zakre
su drgań elektromagnetycznych oko ludzkie może uchwycić 
zaledwie oktawę o długości fali od 0.4 p. do 0.8 p.. Pozatem 
oko nasyca się mniej więcej w ciągu 1

/ 10 sekundy, więc źródła 
światła, które w ciągu tego czasu nie wywołają wrażenia na 
siatkówce, pozostają dla oka niedostrzegalne. Czulszą pod 
tym względem od oka jest klisza fotograficzna, gdyż przez 
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długą ekspozycję wykryć możemy ciała niebieskie dla oka 
niedostrzegalne. 

Promienie o fali bardzo krótkiej są, niestety ściśle pochła
niane przez atmosferę, lecz długofalowe dochodzą do nas 
i badać je możemy odbiornikiem termometrycznym, który 
pochłania energję promienistą. Przeważnie w użyciu są stosy 
termo-elektryczne, rozwój więc badań astronomicznych nad 
energją promienistą ciał niebieskich jest zależny od rozwoju 
techniki elektrycznej. Lecz tu, jak pisz= Faliry , elekrotech
nicy, zdaje si ę , wypowiedzieli już ostatnie słowo, energja pro
mienista gwi a zdy 8-ej wielkości może jeszcze odchylać igłę 
galwanometru, lecz czy dalej tą drogą pójdziemy, można wąt
pić . Trzeba więc udoskonal i ć klisze fotograficzne, które mogą 
być odpowiednio uczulone na promieniowanie podczerwone. 

Klisza fotograficzna pozwala nietylko na wykrycie promie
niowania, lecz również na pomiar natężenia w różnych częś
ciach widma za pomocą mikrofotometrów, z których przede
wszystkiem trzeba wymienić mikrofotometr, skonstruowany 
przel Buisson'a i Fabry. 

Badania całkowitej energji promieniowania oraz natę
żenia oddzielnych części widma pozwal ają nam określać tem
peraturę Ciał, wysyłających do nas promienie. Okazała się 
nawet możność zbadania promieniowania planet nieświecących 
własnem światłem. Planety bowiem obok promieniowania 
odbitego wysyłają również własne promieniowanie podczer
wone, z którego możemy wywnioskować o temperaturze planety. 

Badania temperatury planet rozpoczął fizyk amerykański 
Coblentz; znalazł on dla Marsa (na równiku) podczas dnia tem
peraturę umiarkowaną około j 1 O do l 15° C, wielkie zaś pla
nety Jowisz i Saturn mają bardzo niskie temperatury. 1

) 

Obok wyżej wymienionych badań osobny rozdział spektro
skopji zajmuje badanie dokładnego położenia prążków w wid
mie i ich maleńkich odchyleń, znanych pod nazwą efektu 
Dopplem -Fizeau. Pozwala to na badanie prędkości w kilome
trach, z jaką gwiazdy zbliżają się do nas, lub od nas się odda
lają. Badamy zwykle widma na kliszy fotograficznej. 

Przy tych pomiarach interferometry dają większą dokład
ność, niż spektroskopy. W dziedzinie tej pracował dużo autor 
streszczonego odczytu, Fabry, wraz z Buissouem; badał on mię-

2) patrz Uranja N2 3 z r. 1926 str. 79 i 80. 
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dzy innemi mgławicę Orjona interferometrem własnej budowy 
w obserwatorjum w Marsylji. Przyrząd ten pozwala określić 
bardzo dokładnie długość fali promieniowania nieznanych pier
wiastków (np. nebulium), wyznaczyć prędkość radjalną, wreszcie 
z szerokości prążków otrzymać wskazówki co do ciężaru ato
mowego nieznanego pierwiastka. 

Energja promieniowania gwiazd nie składa się tylko z fa l 
elektro-magnetycznych. Gwiazdy, a w szczególności nasze Słońce, 
wysyłają do nas strumienie elektronów, a być może, również 
atomy zjonizowane. Strumienie te, wpadając do naszej atmo
sfery, wywołują zorze polarne i zakłócenia magnetyczne na 
Ziemi. Do wyjaśnienia więc tych zjawisk, napoły astronomicz
nych, dużo dopomóc nam mogą badania laboratoryjne nad 
gazami zjonizowanemi. 

Trudno w krótkim artykule streścić bogatą zawartość arty
kułu znakomitego fizyka. F\ przecież sam Faln·u zastrzega, że 
dotyka tylko paru zagadnień, gdyż na wyczerpujące ujęcie 
związku astronomji z fizyką trzebaby nie parogodzinnego od
czytu, lecz kilkotygodniowego. 

W powyższym szkicu starałem się streścić najważniejsze 
myśli rzucone przez Pabry i wskazać dziedziny, gdzie związek 
astronomji z fizyką jest najżywszy. 

F\stronomja pozycyjna, która świetnie rozwinęła się po 
Newtonie, utrzymywała słaby kontakt z fizyką, zbliżając się 
więcej do matematyki. F\stronomja w końcu XIX i w XX wieku 
wkroczyła na nowe tory; wprawdzie w dziedzinie aslronomj i 
matematycznej postęp nie ustał, lecz szczególnie z wielkim roz
machem rozwinęła się gałąż astronomji fizycznej. Niema prawie 
dziedziny fizyki teoretycznej, któraby nie mogła być zastoso
wana do badań astronomicznych. 

Obserwacje astronomiczne dają fizyce nowy materjał, po
budający do twórczych badań teoretycznych i doświadczalnych, 
wzamian za to fizyka :~.asila astrofizykę teorjami i pomysłowemi 
metodami doświadczalnerni 

W ten sposób współpraca obu nauk wydaje świetne wy
niki w poznawaniu najodleglejszych światów, skąd tylko może 
dostrzeć do nas promień świetlny. 
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Z żałobnej karty. 

ś. p. JArt rtiEWODrtiCZA~SKI 

Dnia 20 lipca 1926 r. rozstał si~ z tym światem 
przeżywszy 66 lat, członek założyciel T-wa Miłośników 
f\stronomji ś p. Jan Niewodniczański, adwokat. 

Kiedy w r. 1921 powstawało T-wo Miłośników 
f\stronomji, zmiarły nie zawahał si~ stanąć na jego 
czele, jako członek założyciel, wyrażając swą radość, 
że si~ przyczynia do założenia w Polsce odrodzonej 
nowej, a tak pi~knej ?lacówki naukowej. 

Mając to na wzgl~dzie, ś. p. J. Niewodniczański 
na p1erwszern zebraniu T-wa w pałacu Staszica zwrócił 
si~ z gorącem przemówieniem do zebranych członków, 
zach~cając nowych członków do współpracy z Zarzą
dem w celu krzewienia wiadomości o niebie wśród 
naszego społeczeństwa. 

Zmarły rozumiał, że społeczeństwo musi żyć 
nietylko chlebem lecz i duchem. 

Brak czasu wolnego nie pozwalał Mu oddawać 
si~ pracy stałej w Zarządzie T. M. f\., niemniej jednak, 
jako członek Komisji Rewizyjnej, interesował si~ po
st~pami T·wa. 

Cześć wieczna Jego pami~ci! 

ś. p. ksiądz JÓZEF LErtARTOWICZ 

Na wiosn~ r. b. zmiarł w Tarnowie ś . p. Ksiądz 
Kanonik Józef Lenartowicz, członek rzeczywisty na
szego T-wa. Zmarły interesował si~ astronomją oraz 
naszem Towarzystwem, któremu starał si~ pomagać 
przez wpłacanie kilkakrotnie zwi~kszonej składki człon· 
kowskiej. 

Cześć jego pami~ci. 
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Obserwacje. 
Duża plama na Sło•icu. Około 20 września ukazała się na Słońcu 

grupa 'pla:n, dostrzegalnych dla oka nieuzbrojonego. Poniżej podajemy 
rysunek tych plam dokon any przez p. M. Ł o b a n o w a, z obserwacji 
na refraktorze Heydego (średnica objektywu 162 mm ). 

• 

.. 
• 

...... .., 

M.ł,.. 

Rys 6. Plamo ,fonecn1J o qodzinie 1i' 45
111 dn i <~ 22 IX. 19l6 rok u· 

Zorza Półn o.Jl a W dni u 14 wrześn '· 1926 r. puj uw i łu s i ę na ziemiach 
polskich czwarta z kol ei w r. b. zorza półn uc na . Zjawisko lo zao bserwo
wali obserwatorawie Wydzia łu Morski ego w Nowym porcie, J K o ń czak 
i W. H e r w i c h. W chwili z auważeniu (20' " cz. urz.J przedsta wiło sią ono 
w postaci dużej plamy nad horyzontem póliJOCIIym, koloru blado-zielo
nego, sięgającej do wysokości około 20°. Na tle jednostajnego światła 
plamy wystrzeliły potem trzy prawie pionowe smugi świetlne, barwy rów
nież blado-zielonej. Smugi te świeciły niespokojnie, rozJaśn i ając się i przy
gasając. Kolor ich stopniowo przechodził w odcień żółty, potem zaś w żół
tawo-czerwony. O godz. 21 °7 zjawisko zaczęło blednąć, w 3 minuty póiniej 
znikło zupełnie. 

Tak częste pojawienie się zórz w roku bieżącym niewątpliwie znaj
duje się w zwią z ku ze wzmożoną działalnością Słońca w tym okresie. 

E. Stenz. 

Kronika astronomiczna. 
Komety. W lecie r. b. odnaleziono 2 komety okresowe. Pierwszą 

z nich była kom e t a Kop f f' a (1926 c). którą znalazł M. W o l f w Hei
delbergu na kliszy 14 lipca. I<ometa została odszukana na podstawie efe
merydy, obliczonej przez dr. F. Kęp i ń ski e g o, który obecnie opracowuje 
d okładnie bieg tej Komety. Kometa Kop f f' a jest bardzo słaba; w chwili 
odkrycia była 16-ej wielkości. 
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3 sierpnia w obserwatorjum w Bergedorfie pod Hamburgiem astro
nom niemiecki S t o b b e odnalazł kometę okresową Finlay'a (1926 d) 
wiei kości 1 1.5. 

Nowych komet w lecie r. b. nie odkryto. 
Dnia 1 września r. b. dr. W i l k w Krakowie dostrzegł w gwiazdo

zbiorze Serpens ciało niebieskie podobne do komety 6-ej wielkości. Obser
wacje tego przedmiotu wykazały nadzwyczaj szybki ruch, wynoszący 1° 
na 4 minuty. Zagadkowe to ciało było widziane przez dr. W i l k a tylko 
przez jeden wieczór, a przez innych obserwatorów później nie było już 
dostrzeżone . 

Zapisywanie automatyczne przejść gwiazd. W celu usunięcia błędów 
osobistych, jakiemi są obarczone wszystkie obserwacje astronomiczne, 
młody astronom duński, B e n g t S t romgren, podał sposób automatycz
nego zapisywania prz~jść gwiazd przez pole widzenia lunety. Umieszczamy 
w ognisku objektywu szereg sztabek; światło gwiazdy kolejno bywa za
słaniane i odsłaniane; pada ono na celkę ~ otoelektryczną i wywołuje 
zmiany prądu, które mogą być wzmocnione przez lampę elektrodową, po
dobnie, jak bywa wzmacniany prąd w radjoodbiornikach, a następnie prze
noszone na chronograf. 

Niezale7nie od Stromgrena. przedtem. zanim tenże ogłosił swą 
pracę w f\stronomische Nachrichten, podał myśl takiego automatycznego 
zapisywania prof. T. Banachiewicz na zjeździe geodezyjnym w Helsingforsie 
w roku 1924. 

(A. N., 14 grudnia 1925 r.). 

Budowa i rozmiary gwiazdy zmiennej Mira Ceti. Gwiazda o (Mira) 
Celi, najlepiej znana z gwiazd długookresowych, została teraz wyczerpu
jąco zbadana przez F\. J o y' a w obserwatorjum na Mount Wilson pod 
względem składu chemicznego i rozmiarów. Z badań nad widmem absorb
cyjnem wynika, że gwiazda zawiera żelazo, wanad, chrom, mangan, wapń 
i magnez; lin je tytanu są słabe. Z dalszych badań nad widmem oceniono, 
że w normalnem maximum blasku Mira Ceti ma absolutną wielkość -0.3*). 
Stąd paralaksa gwiazdy Mira Ceti wynosi 0" .017, czyli 192 lat światła. 
Średnica jej, zmierzona interferometrem, wynosi o· .056, czyli 490.000.000 
km. Jest to więc gwiazda - olbrzym, największa ze zmierzonych dotych
czas. Beteigeuze (a Orionisl, która dotąd uważana była za największą 
gwiazdę, ma średnicę około 44'J.OOO.OCO km. Temperatura Mira Celi zawarta 
jest w granicach 1800° 2300°. Niedawno odkryto, że Mira Ceti jest gwiazdą 
podwójną; towarzysz jej miał Jasność w 1923 r. 9.8 wielkości, zdaje się 
jednak, że jest zmienny. Zmiany blasku Mira Ceti nie są jednak, prawdo
podobnie, wywoływane obiegiem tego towarzysza dokoła gwiazdy głównej. 

(The Astrophysical journal, june, 1926). 

Gromada jasnych mgła l\ ic sp ' ralnych. Wiemy, że każda mgławica 
spiralna jest układem gwiazd, podobnym do naszej Drogi Mlecznej. Te 
zbiorowiska gwiazd łączą się jeszcze w gromady; jedna z takich gromad 
zajmuje część gwiazdozbiorów Coma Berenices i Virgo (~X = 12" 3m
-12h56m; o = +5°-+20°). Zbadalijąobecnie prof. HarlowShapley 
i F\ d e l aj d a F\ m e s w Cambridge, Mass. (Stany Zjednoczone f\meryki 
Pólnocnej ). W powyższej gromadzie spotykamy 103 mgławice, z których 
najjaśniejsza jest l0.2 wielkości fotograficznej (N. G. C. 4472 1.), najsłabsze 
zaś są 13.5 wielkości. Z przeglądu rozmieszczenia, jasności i rozmiarów 
S h a p l e y dochodzi do wniosku, że mgławice te stanowią wspólny olbrzymi 

*) 1\bsolutną wielkością nazywamy jasnośc . jakąby miała gwiazda, gdyby znajdowa a 
sit: w odległości 10 parseków. - l parsek jest to odległość, z której promiel'l orbity Ziemi 
widoczny jest pod l<ątem = 1". 
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układ fizyczny; ocenia on, że odległość środka tego układu od nas jest 
rzędu 10.000.000 lat światła, a średnica olbrzymiej chmury mgławic wynosi 
około'/~ tej liczby, przewyższa więc około 6 razy średnicę wielkiego układu 
galaktycznego gromad kulistych. (tlarv. Circ 294). 

Mgławica Messier 33. Jasna ta mgławica, zapisana w katalogu Mes
sier'a pod numerem 33, leży w gwiazdozbiorze Trójkąta (Triangulum). 
Badał ją astronom amerykański E d w i n H u b b l e przez wielki reflektor 
o średnicy 250 cm. w obserwatorjum na Mount Wilson. Mgławica ta składa 
się z z wielu gwiazd i mgławic, podobnie, jak i nasz układ galaktyczny. 
W mgławicy tej wykryto 42 gwiazdy zmienne, z któryclt 35 należy do typu 
o Cephei. Okres zmienności waha si~; od 13 do 70 dni, a w maximum do
chodzą one do 18.0- 19.1 wielkości fotograficznej. Oprócz t~go zaobser
wowcno 2 gwiazdy nowe, dochodzące w maximum do 17.25 i 17.9 wielkości 
fotograficznej. Na mocy tych i innych danych paralaksę mgławicy można 
ocenić na 0".0000038, co odpowiada 850.000 lat światła. Rozmiary mgławicy 
Messier 33 są porównywalne z rozmiarami Chmur Magellana. Większa 
półoś spirali wynosi około 4.000 parseków (około 15 000 łat światła), mniej
sza zaś około ' /10 tej liczby. 

(The Astrophysical journa/, May, 1926). 

Przyczyny zmian blasku gwiazdy Mira (o) Ceti. C a m p b e l l przy
puszcza, że przyczyną zmiany blasku są wybuchy gazów, uwięzionych 
pod tworzącą się skorupą, która wówczas ulega zniszczeniu. Według 
M er r i l l' a Mira Ceti otoczona jest chmurami wapniowemi, które pochła
niają promieniowanie gwiazdy. Przy pochłanianiu tern chmury się 
nagrzewają, parują i w następstwie odsłaniają promieniującą powierzch
nię gwiazdy; pótniej znow następuje oziębienie i kondensacja wapnia. 
H o p m a n n, łącząc te dwie hipotezy, tłumaczy zjawisko zmiany blasku 
Mira Ceti w sposób następujący. W czasie minimum promieniowanie 
gwiazdy bywa zatrzymywane i pochłaniane przez gęstą jednorodną 
warstwę chmur, ciepłe gazy wkrótce przerywają tę powłokę najpierw 
w wielu małych miejscach, stopniowo jednak wybuchy te zagarniają co
raz większy obszar. W wizualnem maximum blasku wybuchy pokrywają 
około '/no powierzchni gwiazdy. Gdy ustaje dopływ gazów z wnętrza, 
wówczas nad powierzchnią Mira Ceti chmury się zagęszczają, wreszcie 
pokrywają powier7chnię gwiazdy jednorodną powłoką . . Wtedy nastaje 
minimum, poczem zjawisko znów się odbywa w wyżej opisanym porządku. 

(A. N. tom 228 str. 105-112). 

Całkowita jasność Drogi Mlecznej. Z badań statystycznych C. W l r t z 
oblicza, że w odległości 1.000.000 parseków, t. j. 3 260.000 lat światła, nasz 
układ Drogi Mlecznej miałby jasność 6.4 wielkości. Obserwator więc, znaj
dujący się w tej odległości, widziałby nasz układ gwiazdowy jako plamkę 
o średnicy 51'.6, leżącą na granicy widzialności oka nieuzbrojonego. 

(Astronomische Nachrichten tom 228, str. 41-50). 

Ilość gwiazd w dużej gromadzie w Herkulesie (Messier 13). S o l o n 
l. B a i l e y oblicza, że ilość gwiazd, które obecnie można znaletć na foto
grafjach tej gromady, wynosi około 35.000, a można przypuszczać, że ogólna 
ich ilość dochodzi do 1.000.000. 

(tlarv. Repr. 29). 

Nówa gwiazda w mgławicy spiralnej N. G C. 4303. W mgławicy tej, 
położonej w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki (Coma Berenices) i zapi
sanej w New Generał Catalogue (N. G. C.) Dreyera pod numerem 4303, Max 
Wolf w Heidelbergu wykrył 9 maja 1925 r. nową gwiazdę 13.5 wielkości 
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Duży teleskop zwierciadlany na Krvmie. W obserwalorjum Simeis na 
Krymie ustawiono teleskop zwierciadlany o średnicy 100 cm. do badań 
spektroskopowych. 

Zjazd Astronomische Oesellschaft. W dniach od 16 do 20 sierpnia 
1926 r., odbył się w Kopenhadze zjazd astronomów, należących do mię
dzynarodowego towarzystwa naukowego Flstronomische Gesellschaft. Prze
wodniczył na zjeźdlie prof. E. Stromgren z Kopenhagi. Wzięło udział 135 
członków z 19 krajów. Wygłoszono na tym zjeidzie wiele referatów nau
kowych ze wszystkich działów astronomji. 

Wejście Niemiec do Unji Astronomicznej. Conseil International de 
Recherches postanowił zaprosić Niemcy, Flustrję, Bulgarję i Węgry do 
Rady i do Unji Naukowych, zależnych od Rady . W ten sposób została 
załatwiona sprawa wejscia Niemiec do Unji Flstronomicznej, zależnej od 
Conseil International de Recherches. 

Curiosa. 
(L' Astronomie, juil/ct, 1926). 

W Encyklopedii dużej Larousse'a podane jest następujące określe
nie roku platońskiego*). Jest to okres czasu, ku końcowi którego ciała nie
bieskie zajmą te same miejsca, jakie zajmowały podczas stworzenia 
świata. FI co na to rzekłby Plato? 

Kronika T. M. A. 
Pierwsze posiedzenie powakacyjne Zarządu odbyło się w dn. 

9 września. Na posiedzeniu postanowiono urządzić zebranie dyskusyjne 
w dn. 8 października z odczytem p. inż. Br. Rafałskiego na temat 
"0 budowie Zegarów Słonecznych". 

Lista członków T. M. A. 
przyjętych w okresie l.VII- l.X 1926. 

Członkowie rzeczywiści 

Bilski Bolesław 
Dawidow Helena 
Drzewiecki Piotr 
Kasprzak Tadeusz 
Passenstein Pinchos 
Pfennig Flrtur 
Pfennigowa Paula 
Wojtczak Wiktor 

student U. W . 

inżynier 
nauczyciel 
buchalter 
kupiec 

nauczyciel 

Członkowie Koła Młodzieży 

Fre~d Muksymiljan uczeń 

*) Rokiem platońskim nazywamy okres obrotu osi ziemskiej dokoła osi ekliptyki. 
t. j. okres w ciągu którego punkt równonocy wiosennej wskutek precesji obiega ekliptyk~:. 
Roi< platoński w przybliżeniu wynosi 25800 l•t 
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METEORY. --
Położenie 

DR T R radj an tu U W R G l 

'1. o 

2 - 10. XI 
Ol O 

42 + 22 około c Rrietis 

52 + 12 okol o e Tauri. 

62 +22 około E Tauri. 

90 + 16 około ll Orionis. 

130 +33 około t Caueri. 

13-18. XI 150 + 22 LEONIDY. Około ~ Leonis; meteory 
prędkie; okres około 33' /:1 lat; ko-
meta 1866 l. 

40 l +29 około 39 Rrietis. 

22-26. XI 24 + 42 RNDROMEDYDV (Bielidy) w poblizu l 
Rndromedae rneleory powolne. Ma-
ximum około 24.1X.; kometa Biela 

62 + 23 około E Tauri. 

41 + 20 około E 1'\rietis. 

115 + 27 około ~ Gem inorufTl. 

22 - 23. XII 91 + 16 około D Orionis. 

28-29. XII 304 + 44 około a. Cygni . 

107 + 8 około ~ Canis Minoris. 

l -4.1. 1927 232 + 52 KW RDRRNTYDV około l) Herculis. Ma-
ximum około 2 - 3. l. 

90 +J5 około D Orionis. 

213 +47 około ), Bootis. 
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Tajemnice Wszechświata. 
Art. 5. Paralaksy. 

(odległości ciał niebieskich). 

Wszystkie ciała niebieskie w:dzimy jakby umieszczone na 
powierzchni kuli, w której środku znajduje się obserwator; bez
pośrednie obserwacje dają nam tylko kierunek, nic nie mówiąc 
w pierwszej chwili o odległościach. Do zmierzenia odległości 
musimy zastosować metodę. używaną na Ziemi do wyznacza
nia odległości do przedmiotów niedostępnych. 

Rys. 1. 

Weźmy pod uwagę 
Księżyc (rys. 1); wy
obraźmy sobie w C 
środek Ziemi, f\ i B 

<t dwa punkty na jej po-
wierzchni, K - Księ
życ. Obserwator, 
umieszczony na Ziemi 
w f\ , widzi Księżyc 

w miejscu a na niebie, zaś obserwator z punktu B- w miejscu 
b. Gdyby zaś obserwator znajdował się w środku Ziemi, wi
działby naszego satelitę w punkcie c na niebie. Gdy więc bę
dziemy zmieniali miejsce obserwacji na kuli ziemskiej, Księżyc 
będzie zmieniał pozornie miejsce wśród gwiazd stałych. Kąt 
między kierunkami do Księży\a ze środka Ziemi i z punktu na 
jej powierzchni nazywamy paralaksą Księżyca i mierzymy ją 
pozorną zmianą położenia Księżyca wśród gwiazd stałych. 

Dla danego punktu paralaksa miewa największą wartość, 
gdy Księżyc jest w płaszczyźnie poziomu; nazywamy taką pa
ralaksę poziomową. Jest to kąt, pod jakim widać ze środka tar
czy Księżyca promień Ziemi w danym punkcie obserwacji. 
Ponieważ Ziemia jest w swym kształcie zbliżona do elipsoidy 
obrotowej t. j. takiej bryły, jaką otrzymamy przez obrót elipsy 
dokoła mniejszej osi, więc długość promienia, czyli odległość 
ze środka Ziemi do jej powierzchni, zmienia się wraz z szerokoś
cią geograficzną. Największy promień mają miejscowości, po
łożone na równiku, wskutek tego na równiku paralaksa pozio
mowa będzie większa, niż w innych szerokościach geogr. Ziemi. 
Tę największą paralaksę, zwaną równt'kową paralaksą poziomową 
znajdujemy w tablicach roczników astronomicznych. Na rys. 2. 
C f\ wyobraża promień Ziemi na równiku, a K położenie Księ
życa; paralaksą równikową poziomową będzie wówczas kąt f\KC. 

Księżyc, jako znajdujący się bardzo blisko Ziemi (średnia 
odległość Ziemi od Księżyca wynosi 384.400 km.), ma bardzo 
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Rys. 2. 

dużą paralnksę, wynoszącą średnio około 57'. Jest to kąt blisko 
dwa razy większy od kąta, pod jakim widzimy średnicę Księżyca. 

Słońce i planety leżą od Ziemi znacznie dalej niż Księżyc, 
odległość Słońca jest prawie 400 razy większa, niż Księżyca, 
więc paralaksa Słońca jest tyleż razy mniejsza, niż Księżyca i wy
nosi 8".8; odpowiada to średniej odległości od nas Słońca 
149.500.000 km. Paralaksy zaś oddalonych planet: Jowisza, Sa
turna, Urana i Neptuna sa o wiele mniejsze od paralaksy Słońca. 

Widzimy więc, że pomiar odległości ciał niebieskich polega 
na pomiarze paralaks. Najłatwiej było zmierzyć paralaksę Księ
życa; w celu jej wyznaczenia obserwujemy Księżyc jednocześ
nie z 2 punktów na powierzchni Ziemi, znacznie od siebie od
dalonych. Najkorzystniej jest do tych obserwacyj obrać jedno 
obserwatorjum na północnej półkuli, a drugie na południowej. 
Niech f\ i B {rys. 1) wyobrażają te obserwatorja, w których za
obserwowaliśmy jednocześnie odległości zenitalne Księżyca. 
Znając rozmiary i kształt Ziemi oraz współrzędne geograficzne 
obserwatorjów f\ i B, możemy obliczyć długość cięciwy f\B 
i kąty Kf\B i KBf\. Mając te kąty mamy jednocześnie kąt 
f\KB = 180°- (Kf\B + KBf\), a skąd obliczamy łatwo pozio
mową równikową paralaksę i odległość Księżyca. W ten sposób 
wyprowadzono paralaksę Księżyca z obserwacyj w Greenwich 
i na Przylądku Dobrej Nadziei w Południowej f\fryce. 

Znacznie trudniej jest wyznaczyć paralaksę Słońca; wyżej 
opisana metoda byłaby nieodpowiednia, ponieważ obserwacje 
bezpośrednie Słońca nie dają dużej dokładności, a przytern cho
dzi tu o wyznaczenie kąta znacznie mniejszego {8".8). W tym 
celu używane są metody pośrednie, z których najważniejszą 
jest metoda, opierająca się na wyznaczaniu paralaks jednej 
z bliskich planet, której orbita jest znana. Najdogodniejszą do 
obserwacyj jest mała planeta Eros, która może się zbliżyć do 
Ziemi w biegu swym dokoła Słońca na 0.15 odległości z Ziemi 
do Słońca, t. j. na 22.500.000 km. Wyznaczamy więc paralaksę 
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tej planety przez obserwację jej położeń w różnych mieJSCO
wościach Ziemi, tak jak dla Księżyca. Z obserwacyj specjahych 
wyznaczamy drogę tej planety naokoło Słońca i stosunek odle
głości planety od Słońca do odległości Ziemi od Słońca. Po
nieważ odległość planety od Ziemi będzie nam wiadoma w kilo
metrach, gdy tylko znana będzie paralaksa, więc otrzymamy 
również, znając wspomniany stosunek, odległość Ziemi od 
Słońca w kilometrach, a stąd paralaksę Słońca. Znając pa
ralaksę Słońca, z łatwością wyznaczamy paralaksy planet i komet, 
jeżeli znamy ich drogi; za jednostkę długości w rachunkach 
dróg planet i komet została przyjęta średnia odległość Ziemi 
od Słońca. 

Gdy teraz przejdziemy do gwiazd stałych, to kąt, pod ja
kim widać z gwiazdy promień Ziemi, jest tak mały, że pozor
nych odchyleń w pozycji gwiazdy na niebie przy obserwacjach 
w różnych częściach Ziemi wykryć nie można. Najbliższa bowiem 
gwiazda leży blisko 300.000 razy dalej, niż Słońce, więc też 
paralaksa gwiazdy w ociniesieniu do rozmiarów Ziemi wyraża
łaby się bardzo drobnym ułamkiem sekundy. Wobec tego za 
podstawę w pomiarach odległości do gwiazd przyjęto odległość 
Ziemi od Słońca. 

Paralaksą gwiazdy stalej 
nazywamy kąt, pod jakim 
z gwiazdy E widać promień 
orbity Ziemi. Jak widzimy 
z rysunku (rys. 3), gwiazda 
opisuje pozornie w ciągu roku 
na niebie małą elipsę; oś wię
ksza tej elipsy, równoległa 
do ekliptyki, równa się w mie
rze kątowej podwójnej para
laksie gwiazdy. 

Paralaksy gwiazd stałych, 
jak już wspomniałem, są bar
dzo małe; najbliższa gwiazda, 
Proxima Centauri, ma para
laksę równą 0".77; światło, 
biegnąc z prędkością 300.000 
km. na sekundę, idzie do nas 

Rys. 3. od tej gwiazdy 4 łata i 2 mies. 
Widzimy więc, że przesunięcia pozorne gwiazd, najbliż

szych względem nas, wywołane różnym położeniem obserwatora 
w wędrówce Ziemi dokoła Słońca, są tak małe, że dopiero przez 
precyzyjne narzędzia XIX wieku udało się je wykryć. Zasadni
czą metodą, dającą najdokładniejsze wyniki, jest mierzenie przez 
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cały rok współrzędnych gwiazdy w odniesieniu do gwiazd ją ota
czających. Jeżeli założymy, że gwiazdy odniesienia są w odle
głości nieskończenie wielkiej, możemy otrzymać paralaksę ba
danej gwiazdy. 

Tą drogą jednak możemy wykryć paralaksy bardzo nie
wielu gwiazd. Przeważnie gwiazdy są w tak ogromnych odle
głościach, że maleńki kąt paralaksy nie daje się wykryć żadnem 
narzędziem . 

Do oceny odległości tych gwiazd musimy zastosować me
tody pośrednie . U gwiazd o znanych paralaksach ustalamy zwią
zek, jaki zachodzi między ja•mością, natężeniem linij w widmie, 
zmianą blasku i t. d., a odległością od nas. Zakładamy, że 
gwiazdy dalej położone są tak samo zbudowane, jak i gwiazdy 
ze znane mi odległościami; wówczas ze zmian blasku, natężeń 
linij widmowych, jasności i t. p., oraz ze znalezionego już z ba
dania gwiazd o znanych paralaksach stosunku tych czynników 
do odległości od nas, możemy ocenić, jak daleko od nas są te 
nieznane gwiazdy położone. Tym sposobem również wyznaczamy 
odległości do mgławic spiralnych, skąd światło idzie do nas 
miljony lat. 

Z chwilą, kiedy zmierzono paralaksy gwiazd stałych, zaszła 
potrzeba wprowadzenia nowej jednostki długości. Kilometry tu 
się zupełnie nie nadają, odległość bowiem do najbliższej gwiazdy 
w l~ilometrach wyraża się w 14 cyfrach; również, gdybyśmy za 
jednostkę przyjęli odległość Ziemi od Słońca, to musielibyśmy 
do napisania odległości do najbliższej gwiazdy użyć 6 cyfr. 

Do pomiarów tych kosm icznych odległości są więc w uży
ciu inne jednostki: r ole kwiatla i parsek. Roleiern .~wiatła nazy
wamy odległość, którą światło, biegnąc z prędkością 300.000 
km. na sek. przebywa w ciągu roku. Parsele jest to odległość 
z której promień drogi ziemi dokola Słońca widoczny jest pod 
kątem równym 1". Jeżeli mamy paralaksę, wyrażoną w ułamku 
sekundy, to odległość w parsekach otrzymujemy, biorąc odwrot
ność tej liczby,- t. j., gdy paralaksę oznaczymy przez p, to 
gwiazda od nas jest odległa o 1 parseków. 1 parsek równa 
3.26 lat świata. P 

Zagadnienie wyznaczania paralaks gwiazd stałych oddawna 
przyciągało umysły astronomów. Chodziło tu o najważniejszy 
dowód obiegu Ziemi dokoła Słońca; na szczęście gwiazdy stałe 
okazały się w takiej odległości od nas, że precyzyjnemi narzę
dziami udało się wykryć w XIX wieku pozorne zmiany w poło
żeniach gwiazd, wywołane zmianą miejsca obserwatora. Odkry
cie więc paralaks gwiazd stałych rozproszyło wszelkie wątpli
wości co do ruchu Ziemi i przez to stało się ukoronowaniem 
dzieła Kopernika. 

P.. R. 

Redaktor: dr. EUGENJUSZ RYBKF\. W daw~-wo MiłoSników w f\stronomji 
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Towarzystwo Miłośników f\stronomji. 
Konto czekowe P. K. O. Nr 5885. 

Siedziba: Warszawa. f\1. Ujazdowska 6/8, Obserwatorjum f\stronomiczne 
11 piętro. Sekretarjat czynny w poniedziałki od g. 18 do g. 20. Sekre
tarz inż. O. Zacharewicz. 

Dostrzegalnia i Bibljoteka T-wa. Chmielna 88, IV piętro, czynne w ponie
działki, środy i piątki w wieczory pogodne, dla członków T. M. f\. 
i publiczności. (Chwilowo nieczynna ). Kierownik Dostrzegalni M. Bia
łęcki. 

Pokazy nieb 1 d!a członków T. M. A. w Obserwatorjum f\stronomicznem. 
f\1 Ujazdowskie 6/8, co poniedziałek w wieczory pogodne. 
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Redakcja: Warszawa, al. Ujazdowska 6/8 Obserwatorjum f\stronomiczne. 
Redaktor: dr. E. Rybka. f\rtykuły i korespondencję w sprawach re
dakcyjnych przesyłać należy do redakcji. Rękopisy nie są zwraca:1e . 

Admini~tracja: Kierownik administracji Uranji dla członków T. M. A. -
iuż B. Rafalski; ekspedycję Uranjl (bieżącego i poprzednich numerów) 
księgarniom i nieczłonkom T. M . f\. załatwia Kasa im. J. Mianow
skiego. 

Składki za 1926 rok. 

Składka członka rzec7ywistego wynosi 10 zł. (wraz z prenumeratą Uranji), 
członka Koła Młodzieży 5 zł, czł. popierającego 4J zł. Wpisowe 
(jednorazowo) 2 zł. 

Składki cz!onkowskie można wpłacać na Konto P. K. O. Nr, 5885, w se
kretarjacie T-wa lub przesyłać na ręce skarbnika T-wa p. M. Loba
nowa (Warszawa, Mokotowska 23 m. 8) . 

• 

Prenumerata: 

Prenumerata Uranji wynosi 4 zł. rocznie, z przesyłką pocztową 4 zł. 50 gr. 
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