Cena 1

zł.

20 gr.

KWARTALI'UK
TOWARZYSTWA ~IŁOŚNIKÓW ASTRONOMJI
ROK V.

Nt 3.

WRR S Z R W R.
SKt.RD GŁÓWNY W KRSIE IMIENIR J. M l R N O WSK l E Q O
NOWY · ŚWIRT 72.

1926.

TREŚĆ ZESZYTU:
M. ŁOBF\NOW.
M. Blf\ŁĘCKI.
W. SKUP'.

Chemja gwiazd (Dokończenie)

Str.

Obserwacje powierzchni Ksit:życa (Dalszy ciąg).

57

67

O obserwacjach astronomicznych na morzu (Do-

76

kończenie

J. W f\SIUTYŃSKI.

Co nam mówią barwy na powierzchni Marsa? "

77

Kronika f\stronomiczna.

79

Kronika T. M. f\.

81

Nowe książki

82

Wydawnictwa, otrzymane przez T. M. f\.

83

Lista nowych członków T. M. f\.

83

.

Roje Meteorów

84

Tajemnice Wszechświata. (Czas)

DODF\TEK.

12

Sommain~ de "Uranja" Nr. 3 {13).
La chimie des ~toiles (fin)

M. tobanow.
M. Bialęcki.
W. Skup'.

J.

p.

Observations de la surface de la Lune (Suite)
Observations atsronomiques sur mer (fin)

Wasiutyński.

57

67
76

Que nous disenl les couleurs de Ie surface
77

de Mars?.

79

Chronique f\stronomique.
Chronią ue de la Soci~t~ des f\ mis de

l' f\slronomie.

81

Bibliographie

82

Publications re<;ues par Soci~t~ des f\mis de ł'f\stronomie

83

Liste des nouveaux membres

83

Essaims des ~toiłes fiłantes
Appendice.

.

·.

Les secrets tle ł'Univers (Temps)

84
12

Ogólnego zbioru N2 13.

URAN J A

KWARTALNIK
TOWARZYSTWA~

Mlł.OŚI'UK OW
ASTRONOMJI

LIPIEC - 1926.

Rok V.

N2 3.

~iii.iiiiiiiiiiiiiTTTTTTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
M . ŁOBANOW.

Chemja gwiazd.
{Dokończenie).

Przystąpimy teraz do szczegółowego rozpatrzenia klas widmowych Harvardzkich 1). Do pierwszej z tych klas, mianowicie 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 nieznanego t. zw. "nebulium". Oprócz tych linij spotykamy linje 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

Rys. J.

4363

Widmo

4069

mgławicy pierścieniowej

A 5ocl7

4686

4363

3968

3869

3727

w gwiazdozbiorze Lutni. klasa Pe

4069

3869

t

:

~~''1J1fP:·r->".,~!
Rys. 2.

łł

~

f

ł

ł

t, ....

mgławicy planetarnej
(według M. Wolfa) klasa

Widmo

N.
Pd.

M . Wolf'a).

3727

. ". ::rl'i) n
t!
~

(według

G.

1

·~~

C.

6572

1
Opis zaczerpnięto z pracy A. de Oramonta (Annuaire pour l'an
)
1924, par Ie dureau des Longitudes). z uwzględnieniem dopełnień Tichowa (Mirowledenje 1 (46}, 1924}.
2
)
Wszystkie długości fal podane są w jednostkach Angstroma.
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Mgławica

o"'
o.:;::

Pa

l.

c. 418

(a

pb

charakterystyczna

5h 22m; a =

Wielka

-

mgławica

12° 46')

Orjona

Pc l. c. 4997
(a - 20h 15m; a + 16°25')
p d N. G. C. 6826
('"1. -- 19h 42m; a=+ 50° 59')
t-- .

Pe N. G. C. 7662
(a 23h 21m; a + 41 ° 59')

W i d m o

l

Lin ja podwójna3726. i 3728.8
bardzo jasna, natomiast
główne linje mgławic 5007
i 4959 są słabsze. Lin je wodaru od H'l. do Re bardzo
jasne.
-Lin je 5007 i 49?9 silniejsze niż w Pa
Najjaśniejszaje;t lin ja 4363.4
pochodzeniewiadomego
1
nia )
Główna linja
l V
'
""o
5007
;::l V" N
_.N <O
Różni się

od
helu 4685.9

Pd

l

N. G. C.7009

(a - 20h 59m; a - 11 ° 46')
pl

N. G. C. 40
(-z= Oh sm; a=

t

71 o 32')

-V>

Ol..c

E!: E!:

"'
z:"' .><
v-·- Ol
E!:

l Bardzo

E

jasne pasmo ze
4650; widmo zblido widm gwiazd ty-

środkiem

żone

l

>.u

-~ ~-~ ~

p u Wolf'a -Rayet'a

Klasa O.
Gwiazdy, należące do tej klasy, odkrytej przez M. Wolf'a
mają najwyższą temperaturę. W niebieskiej i żółtej
<:zęści widma znajdujemy jasne linje, których pochodzenie przeważnie 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).
i Rayet'a,

1
Te same własności mają widma gwiazd nowych z
)
widmo ich staje siE: podobne do widma mgławic gazowych .

chwilą,

gdy
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Tf\BLICf\ 11.
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Gwiazdy charakterystyczne
W l D M O
o..:;:
1---+--------------------~---------------------------

0a

środ·

l B. D. +

35°4013
(a = 20h8m; o --+35054')

Bardzo jasne pasmo ze
kiem 4650, niewiadomego po·
chodzenia; linje wodoru H1
i Ho oraz niektóre inne bardzo jasne.

Ob

B. D. + 35°4001
(a = 20h 6m;

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

Oc

B. D. - + 36°3987
(a = 20h 13m;
37°7')

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

Od

~

Linje 4686 i 4638 jasne, reszta
linij - ciemne. Obecna linja
4471.6 (w widmie ~ Puppis bardzo słaba). W widmie 1 Cephei
dużo linij absorbcyjnych mię
dzy H~ i H 1, których niema
w widmie C Puppis.

a=+ 35°53')
a=+

Puppis i

"A

Cephei

l

l
Oe

29 Canis majoris

Oe 5

't

Canis majoris

Widmo podobne do ~ Puppis.
· Linje 4686 i 4638 są słabsze,
lecz jeszcze jasne. Dużo ciemnych linij helu oraz lin je 4097.5
i 4089.0 (prawdopodobnie "proto-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.

4110

4680

3970

a

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

K lasa B.
Do klasy tej należą t. zw. gwiazdy helowe, znajdujące się
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 jasnych gwiazd w gwiazdozbiorze Orjona (np. ~ Orionis) oraz
.'J. Leonis, (J. Cygni, jasne gwiazdy w Plejadach i t. d. (rys. 4).
głównie

Tf\BLICF\ III.

. "''l

-g~
o..-"
Bo

l

- l
B1

i

Gwiazda
charakterystyczna
E

Orionis

~ Canis majoris

l

Lin ja proto-magnezu
l jasność.

B,:

ma

największą

-

l Serja Pickering'a (hel) znikła i normalne
linje helu

B2 l Orionis

- - -;:1-

W i d m o

Linje helu

wyraźne.

dochodzą

intensywności.

do

największej

-

Część

Orionis

linij helu znika; znikają dalej
linje tlenu i proto-krzem u.

--'Yj Tauri
Linje helu powoli słabną, natomiast
linje proto-magnezu 4481 i proto-wapBs ~ Persei
l B!) ). f\quilae
nia (B)* wzmacniają się.
Linje wodoru wzmacniają się od Bo do B!, .
-

l

B,,

l

*) Zjonizowanego.
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Klasa f\.
Do klasy f\ należą t. zw. gwiazdy wodorowe. Linje absorbcyjne 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

-o"'

Gwiazda

o~
O.. ..l<:

charakterystyczna

W i d m 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

~

Lin je Słońca
niż w F\ o

f\3

a. Piscis austrini,

Ar,

~

'

-

-

Ursae majoris

t :J

Eridani

wyraźniejsze

Wzmocnienie się linij Słońca; linje 4227 i 4234 bardzo s·ilne

-

Trianguli

Linje Słońca i 4481 prawie
jednako'?Jej siły ;

-

Klasa F.
W klasie F widmo wodoru slabnie bardzo znacznie, dolinje wapnia; linje metaliczne Słońca wzmacniają się. Do
tej klasy należą t. zw. gwiazdy wapniowe. Widmo wodoru
słabnie od F0 do F!,. (rys. 4).
minują

ń2

UR n NJf\
K

H

K

H

4026

Hu

4472

H'(

4649

H~

Bo

s,

'"o

'\
Fo
F,

Go
G,
Ko
K5
Ma

Mb
Me

Md

4227

HU

fiołkowe

H"(

4585

Ry s. 4.

4762

4954
czerwone

Tf\BL!Cf\ V.
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Gw iazda cherak ler ys lycz na

..:.;

fol

o Gemin o rum,

a Ca rinae

W i d m o

l
l

Linje wodoru dwa raz.y słabsze
u '1. Canis majori s.

ni ż

r. Sagittari _
i_

Pa smo

Fr,

a Cani s minoris

Linje wodoru 2-3 razy silniej s ze niż w widmie Słońca.

- - - -- - -

FH l ~ Virg in is

l

---

zło żo ne

--

F~

G wzmacnia

się

Widmo podobne do widma
Sl o ńca, różni się większą intens ywnośc i ą linij wodoru, linje
metali nieco słabsze .
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Klasa G.
Do tej klasy należą gwiazdy z widmem paclobnem do
widma Słońca . Te same linje Fraunhofer'a z charakterystycznemi 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.

lo.' "'
o "' l
-o

Vl

Gwiazda
charakterystyczna

l

..><:

Go

'Y.

Gó

Y.

f\urigae,

~

W i d m o

l

--

Podobne do widma Słońca. Wyróż niają się linje H i K, oraz jasne
pasmo G.

Hydrae

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.
Gwiazda
charakterystyczna

' "' l

""OVl

o "'
o...><:

K~

~

pomiędzy

linjami R r i H s
natomiast wzmacnia się
4078 i H o; linja g silna.
Wyróżniają się linje H i K.

Widmo

Ko a Bootis

-

W i d m o

l
słabnie,
między

-

linja g mocniejsza. Widmv ciągle
słabnie w krótkich falach. Pasmo
G ciągłe .

Cancri

-

Badzo silne linje H, [( i 4227 (y ).
Pasmo G rozdzielone na 3 grupy.

K6 a Tauri

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 zmiennych (rys 4).
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T f\BLICf\ VIII.

'

o ~~
o....>::

-c:l<ll

l

"'o

Gwiazda charakterystycz na

IJ..

Pasmo G występują jako oddzielne linje. Najwięcej wyróżniają się linje g, H i K. Część
pozafiołkowa zanika.

Orionis, a Hydrae

l

l

---

l

M.;

lp

Pasm3 absorbcyjne tytanu intensywne. Lin ja g bardzo szeraka. Pasmo G składa się z 5
linij.

Persei

:

--

-

Mh

W i d m o

l

W Cygni, B X f\quarii

Widmo

ciągłe słabnie,

zaś uwydatniają się

-

pasma
silniej.

-~-

Md X Cygni,

o Ceti

Należą tu gwiazdy z widmami
klasy M, w których jest jedna
jasna lin ja wodoru n p: H~,
H7 lub H?i.

l
ll

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.
gwiazdy, których widma ze. wier ają
Główne pasmo znajduje się około.
), --- 4640- 4730.
niebieska i fiołkowa jeszcze d ość
jasna. Gwiazdy tej klasy są nieliczne i bardzo słabe. Klasa
R jest dalszym ciągiem klasy K; z tego powodu widma. znaidujące się między K i R, oznaczamy Ks R.
Do klasy tej
J:asma absorbcyjne

*) PPculiaris -

należą
węgla.
Część

osobliwy.
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Tf\BLICf\ IX.

~~~ l

Gwiazda charakterystyczna

W i d m o

~D.

- 10°5057
(?. - 19 h 18111 ;;;
-10"54')

Linje K i H dobrze wi doczne. Silne pasmo absorbcyjne
wt';gla
blizko
4700, oraz linj e ,11 i zielona
(potrójna_l__9ko~4236_
. __

___
B. D. ' 5°5223
(?.
23 h 44111 '; 0

5"50')
-----

Rs

B. D.-- 3°1685
(?.
6h 56 111 ;0 -

- 3%')

B. D. -l- 61°667

Rs

l

l

t 61 ''31')

1

Linje E i H słabsze niż
w R o·
Cz ęśc
fiołkowa
silnie osłabiona.

- - -- - -1

Fiołkowa CZt';ŚĆ nadzwyczaj
słaba
Fiołkowa cze:ść prawie
nikła.
Widmo podobne

zado

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. Iloś ć gwiazd, należąca do tej klasy, jest niewielka,
dużo z nich znamy jako zmienne.

l"OVl
' ~l
o~

o..-

Gwiazd a charakterystyczna

-"

No

B. D. 'l- 2°4709
(et - 23h41 0
111

Na

B. D.

l
l

(a =

;

+ 67' 350

4h 41 111 ; 0- l

Nc VX f\ndromedae,

l

21156)

1!

6T' 59')

lI

l

-

1

,<...,•

W i d m o

Cephei

l

Powoli zanika część
niebieska
Część

niebieska prawie
w całości

zanikła

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
złożone

podobne ani do klasy R ani do klasy N, są bardzo
w części 4500-4700, oraz zawierają pasma absorbcyjne
4650 i 6470; widma gwiazd zmiennych długo-okresowych posiadają 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 obecność atmosfery powoduje pewne zmiany w odbitem świe
tle słonecznem. Ze zmian tych wnioskujemy o istnieniu atmosfery oraz jej składzie. Naogół widma planet można podzielić.
na dwie grupy: 1) plan et 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 Ewerestu ( przeszło 8 klm.). Ostatnie wyniki dostarczyły silnego
argumentu wyznawcom przypuszczenia, że istnieje życie organiczne nd Marsie.
Widma planet wielkich różnią się nieco od widma słonecz
nego, oprócz tego wszystkie (rys. 5) zawierają pasma absorbcyjne, wzmacniająC'e się od Jowisza do Neptuna. Badanie
widm pozwoliło stwierdzić obecność tlenu oraz pary wodnej;
oprócz tego atmosfery Urana i Neptuna zawierają wolny wodór i hel. Pasma absorbcyjne różnią się od pasm tellurycznych.
wywołanych przez absorbcję w atmosferze ziemi.
Donat1 w r. 1864 był pierwszym, który zaobserwował widmo 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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D

5425

.Jowisz

Saturn

Uran

Neptun

Ry s 5. Widma pl a net.

doświadczenia laboratoryjne.
Późniejsze badania pokazały, 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

przez

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

Księżyca 2 ).

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)
2)

Kometa r. 1822 w chwili, gdy znajdowala się bardzo blisko Słońca.
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: znajduje się tu wiele pojedyńczych małych kraterów, dolin i małych 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 przerwany i widać tylko szczątki obwałowania jako małe odłamki..
Ma się wrażenie, jakgdyby działanie fal morskich zniszczyło wał w tern miejscu lub też nastąpiło zapadnięcie się:
cyrku . Wewnątrz znajdują się małe kratery. (rys. 7).

Rys. 7. Ma re Foecu ndi tatis (na le wo) . Neeta ris (na
górze) i Tra nq uilli ta ti s (n a do le). Kra tery Messie r.
Theophil us, Cy rillus i Cath a rin a .

Mare Nectaris posiada wyraźne granice oraz jasno-szary
W miejscu, którego spółrzędne są: - - 15° szerokośd
i + 30° · długości selenograficznej, znajdują się dwie zagadkoweciemne plamy, z których każda ma krater. },fiidler nie widział
tych kraterów, mimo szczegółowych badań M. Nectaris. Niewidzieli ich również L ohnnmm i N eiso n. Są tylko na mapieKsiężyca N asmyth'a i Carp Pn ter'a . Schmidt zauważył te kratery dopiero w r. 1851, choć już dawniej obserwował tę okolicę.

odcień.
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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 górskim Pireneów. Guttemberg ma postać gruszki. Między kraterami można dostrzec dużo szczelin, a jedna z nich przechodzi przez krater Goclenius.
Wschodni brzeg M. Nectaris tworzą trzy potężne kratery:
Theophilus, Cyrillus, i Catharina. (Rys. 7). Każdy z tych kraterów ma średnicę około 100 km. Ostatnie dwa są złączone
z sobą doliną. Theophilus jest bardzo sięboki; wał jego wchodzi w Cyrillusa, z c2.ego można wnioskować, że powstał znacznie później, niż j-ego sąsiad.
Okolica jest bardzo bogata
w szczegóły.
Na północ od M. Nectaris znajduj e się Mare Tranquillitatis (Morze Spokoju), kororu szarego, pokryte licznemi kraterami, 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, opuszczającego 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 kraterów, nierówności, garbów górskich, które w postaci fałd pokrywają 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 śred2

)

Neubildungen auf de m Mon de

Lipsk l ~1 06 ,

URf\NJ/1

70

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 niekiedy 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 jasność 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\ lp
Księżycowych Montblanc dochodzi do 3.600 m. Góry te mają
ciekawy utwór w postaci doliny (rys. 9), niby olbrzymiego skalnego kurytarza, łączącego M. lmbrium (M. Deszczów) z M. Frigoris. 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 kraterowego wynosi około 100 km .. szerokość 70 km. Cyrk ten jest
bardzo ciekawy: dno cyrku, w miarę wznoszenia się słońca, ciemnieje ... ; zmienia się również zabarwienie. Zmiany powyższe są
okresowe. Prócz tego zaobserwowano na d n ie 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.; podczas pełni świeci bardzo jasno, blask 8°. Blask wierzchołka
ulega zmianom.

Rys. 10. Flpeniny.

W

południowo-wschodniej

stronie morze jest otoczone
10). Góry

potężnem zbiorowiskiem górskiem- Apeninami (rys.

te

zajmują powierzchnię

około 12.000 km.~ Posiadają około
wysokość wynosi około 4000 m.
Najwierzchołek Huygens sięga 6500 m.
Na wschodzie
kończą się dużym kraterem Erastotenesem, o śred
km., w którym widać górkę. Około Erastotenesa znaj-

3000 szczytów, których
wyższy

Apeniny
nicy 60
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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). Archimedes 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 tarasy, 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 Sinus 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 okolicy krateru Hyginusa nowy krater 'rozmiarów 3-4 kim., nazwany 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 Hipparcha jest niski, nieprawidłowy, poprzecinany licznemi dolinami, 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:nmariona. 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 największa trójkątna leży u wschodniego wału. Gdy po wschodzie Słońca dno cyrku uwolni się od cieni, ukazuje się pierwsza trójkątna plama. Zaraz następnie zjawia się plama zachodnia (owalna). W dniu następnym plama trójkątna staje się najciemniejszą. 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 ciemniejsze 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 widoczny jest jakby przez mgłę.
Dalej na południe widać szereg olbrzymich cyrków, o nieregularnych 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 wschodzie 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
różnica czasu na dwóch południkach będzie równa
różnicy kątów godzinnych tej samej gwiazdy, obliczonych dla
danej chwili i dla tych południków.

czasu, przeto

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

za

enwich.
Z wysokości i deklinacji gwiazdy oraz przybliżonej szerokości miejsca obserwacji, wyznaczonej na podstawie mapy morskiej, określa się kąt godzinny P gwiazdy z następującego wzoru:
sin~

1

~P

cos ~('f

+o f-- h). sin

1

~ (9 + 2- h)

cos~.sino

Określamy w ten sposób lg 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
lub długość geograficzną, w jakiej znajduje się okręt
podczas dokonanej obserwacji, mają tę niedogodność, że za
ich pomocą nie można wyznaczyć szerokości i długości jednocześnie, to też służą one jedynie do poprawiania wyznaczonej
na mapie szerokości lub długości. Jedynym sposobem, za pomocą którego można wyznaczyć dokładną pozycję okrętu, t. j.
szerokość
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<p i A. jednocześnie, jest sposób Snmn Pra. Ma on tę wielką zaletę, 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 wyznaczania 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 majestatycznej potędze, lazurowe fale Oceanu.

JEREM! Wt1SIUTYŃSKI.

Co nam

mówią

barwy na powierzchni
Marsa?

Mars oglądany golem okiem ma zwykle barwę pomarań
w skali Schmidta-Ostb.offa przypada dlań według Osthoffa 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. Przyczyną 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,
czową;
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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 jednej 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 Syrjusza. 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 platyny. Olbrzymią taką gęstość osiągać mogą gazy zjonizowane , pozbawione
elektronów, przez zmiejszenie odlegiości między jądrami atomów. Wnioski Eddingtona mogą jeszcze znacznie odbiegc:ć od rzeczywistości, rzucają jednak światło na odmienne od ziemskiego zachowywanie się materji
w światłach odległych gwiazd.

(L"Astronomie, Mars 1926, str. 97).
Obłoki Magell ana. Niezwykle ciekawe
pod nazwą Obłoków Magellana, leżą

i ważne 2 zbiorowiska gwiazd,
znane
na południowej pólkuli nieba
(Nubecula Major: a - 5h .3 i) - - 69°, Nubecula Minor: a= O'' .8 = -74°).
Oku nieuzbrojonemu wydaje się, że oba zbiorowiska oderwały się od Drogi
Mlecznej. W obu Obiokach znajdujemy wiele gwiazd zmiennych typu
Cephei; na podstawie okresu zmiany blasku i jasności tych gwiazd S h ap 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 Galaktycznego. 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.

o

n

(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 mikrofotometrem, 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 - 2 1,. ilości tlenu
nad Mount Everest Cyfry te odnoszą się do równych powierzchni Ziemi
i Marsa. Widzimy więc, że atmosfera Marsa jest bardzo sucha.
Temp eratu r a p l an~t. W lecie 924 Coblentz i Lampland wObserwalorjum 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 temperatura 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 bardzo 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. Wilson. Z pomiarów ich wynika, że w punkcie Merkurego, gdzie Słońce znajduje 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 znajdujemy 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 Harvardzkiego (Cambridge, Mass., Stany Zj. Rm. Półn) lda E. Woods r;ojaje spis
50 nowych gwiazd zmiennych w południowej części Drogi Mlecznej w gwiazdozbiorze 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.
(ltarvard B u 11e/Jn
. l"vr. 835)
.
Apex Słońca. Rstronom amerykański R a l p
stępujące współrzędne apexu Słońca, t. j. punktu

h E. W i l s o n podaje nana niebie, wskazującego
kierunek biegu Słońca w przestrzeni: a. - J8h 3m,
27°1. Punkt ten
leży w gwiazdozbiorze Herkulesa niedaleko gwiazdy o Herculis. Słońce
pędzi w kierunku tego punktu z szybkością 19.0 km.fsek

o= +

(Aslronomical journal l. 36, Nr. 857-858).
Kometa Ensora. Kometa E n s o r a (1925 J.), o której pisaliśmy w Kronice Flstronomicznej w N2 2 Uranji z r. b., nadzwyczaj s1ybko osłabła .
I3.1V.r b. w Bergedorfie odfotografowano przy ekspozycji l-godzinnej okonieba, w której przebywa kometa. W miejscu, wskazanem przez efemerydę, dostrzeżono slaby ślad około 17m, długi na 30' i szeroki na 5'.

licę

(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 Calendariu01 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 wychodzą 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 nadzwyczajne 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 dl a biblioteki T. M. A. P. inż . P i o t r L u b i c z- S trze s z~' wski, 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.
do a~tronomji matematycznej. W e d l u g wyk l a d ów n a u n iwersytecie 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 litograf o w a n e.
Nasza literatura naukowa cierpi na brak polskich podręczników uni wersyteckich astronomji. Posiadamy wprawdzie dobry dwutomowy podręcznik prof. M . P. Rudzki e g o " f\stronomja teoretyczna•, jednak jeston 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 odkrycia Neptuna w w . XIX. Omawiając bieg odkryć i zmiany poglądów naukowych astronomicznych , prof. M. K a m i e ń s k i wyjaśnia kolejno zasadnicze 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
Wstęp

- 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

przyj ~tych w okresie

kwiecień

T. M. A.,
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.
podpułkownik W.
podpułkownik W.

m. st. Warszawy•
P.
P.
nauczyciel matematyki
asystent Politechn. Warszdyrektor 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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około
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6- 13 VIII

5
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około

a. Cassiopeiae .

10- 13. VIII

45

+57

PERSEIDY.

43

+53

około

46

-j-43

około a.-~ Persei (kometa 1870 1) .

6 - 9. VIII

o Cassiopeiae. Meteory prędkie
(K ometa 1871 IV) .

Persei.

't:
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około

a. Camelopardalis.

10-20. VIII

280

+44
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13 Lyrae.

15-20. VIII
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+64

około

~

292

+51

około il- Cygni.

340

+BO

CEFEIDY.
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+55

około

a. Cassiopeiae.

około

"( Pegasi.

47

+13
1
+48

około

a. Per5.ei (kometa 1847 VI ).

92

+ts

około

D

13. X- 16. X

31

+18

około

a. f\rietis.

18. X.- 23. X

92

+ ts

około

o Orionis. ORIONIDY. Meteory
Radjant zachowuje swoje

l - 2.

IX

8

17. IX

29. IX .-

2. X

Cassiopeiae.

Orionis.

prędkie.

położenie .

28. X

55

+24

około

·r,

74

+41

około

a. f\urigae.

83

+ 21

około

~

Tauri.

43

+ 22

około

E

f\rietis .

Tauri
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Tajemnice

Wszechświata.

(popularny wykład kosmografji) .
Art. 4.

Czas.

Z poprzednich artykułó w wiadomo, że niebo ze wszystciałami niebieskiemi obraca się pozornie w ciąg u doby
dokoła Ziemi; oś tego obrotu przecina niebo w 2 nieruchomych 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 kontynuując 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 codzień 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 znaGenie, 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,
kiemi
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wobec tego w powszechnem użyciu jest czas słon eczny. Słońce
nasze zmienia miejsce swoje wśród gwiazd na niebie, poruszając 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 jednocześnie z górowaniem pewnej gwiazdy; na drugi dzień zauważymy, że gwiazda przejdzie prawie o 4 minuty wcześniej, niż
Słońce, przez południk; po 2 dniach blisko 8 minut wcześniej i t. d. -- Okres czasu między kolejnemi przejściami

Słońca przez południk nazywamy ]Jra wdziwą do b ą slon n:zną.
Jest ona blisko o 4 minuty dłuższa od gwiazdowej. Prawdziwy
czas słoneczny wskazują nam zegary słon eczne. 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 " .~redn ie,ą o 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
n eczną .
Różnicę między średnim czasem słonecznym i prawdziwym nazywamy równaniem czasu. Podawana jest ona na
każdy dzień roku w kalendarzach astronomicznych; 1.1. równanie czasu wynosi + 4 min., wzrasta dalej w lutym do
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 równanie 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, znajdujących 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.

t
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Potrzeby jednak państ w owe, jak ko lej, telegraf i t. d. wyma 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 Zachodniej 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 południku 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 środko wo - euwp eJsk i, 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 (Obserwatorium 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 Warszawie 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, przechodzące przez bieguny PP' i gwiazdG
S; wówczas kąt t (rys. 1) między
płaszczyzną południka i płaszczyzną
wspomnianego kola, na którem
leży gwiazda, nazywamy ką tem ,ą o 
d:d nnym. Liczy się on w kierunku na zachód od południka od Oh
do 24 h _ Zauważę tu, że zamiast
stopni (0), minut (.') i sekund (") łuku
używamy w astronomji do pomiarów kątów na niebie gqdzin (h),
gają
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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 geograficzne oraz wznoszenie proste czyli rektascensję (a). Wznoszenie
proste liczymy odwrotnie, niż kąt godzinny od punktu równonocy na wschód od Oh do 24 h. Oh om O s czasu gwiazdowego
miejscowego przypada, gdy punkt równonocy wiosennej, t. j.
punkt, w którym Słońce bywa w momencie równonocy wiosennej, góruje w południku miejsca obserwacji. Czas gwiazdowy
w dowolnej chwili jest to kąt god.?i.rmy Jntnktu równonocy wiosennej; czas Jn'a'/l)dziwy słoneczny jest to kąt godzinny Slo1/.ca,
12 h, a czas średni słon eczny - kąt godzinny fikcyjnego
Sredniego 8ł01lNt
12h.
Do wskazywania czasu służą nam obecnie zegary wahadlowe lub chronometry pudełkowe. Prawidłowość wskazań
zegarów, czyli ich poprawkę, możem)l wyznaczać drogą pośred
nią radjotelegraficzną porównywając je z zegarami innych obserwatorjów 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 zanotujmy 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 równonocy wiosennej wynosi a. Jeżeli przez T oznaczymy wskazanie 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 wyrazie .,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.

Towarzystwo

Miłośników

f\stronomji.

Konto czekowe P. K. O. Nr. 5885.
Siedziba: Warszawa. f\1. Ujazdowska 6/8, Obserwatorjum f\stronomiczne
II piętro. Sekr~tarjat czynny w poniedziałki od g. 18 do g. 20. Sekretarz inż. O. Zacharewicz.
Dostrzegalnia i Biblioteka T-wa, Chmielna 88, IV piętro, czynne w poniedziałki, środy i piątki w wieczory pogodne, dla członków T. M. f\.
i publiczności. (Chwilowo nieczynna). Kierownik Dostrzegalni M . Białęcki.

Pokazy niebll dla członków T. M. A. w Obserwatorjum f\stronomicznem.
f\1. Ujazdowskie 6/8, co poniedziałek w wieczory pogodne.

"U R

f\

NJ

f\"

Redakcja: Warszawa, al. Ujazdowska 6 8 Obserwatorjum f\stronomiczne.
Redaktor: dr. E. Rybka. f\rtykuły i korespondencję w sprawach redakcyjnych przesyłać należy do redakcji. Rękopisy nie są zwraca!1e.
Administracja: Kierownik administracji Uranji dla członków T. M. A. inż 8. Rafalski; ekspedycję Uranjl (bieżącego i poprzednich numerów)
księgarniom i nieczłonkom T. M. f\. załatwia Kasa im. J. Mianowskiego.

Składki

za 1926 rok.

Składka członka rzeczywistego wynosi 10 zł. (wraz z prenumeratą Uranji),
członka Kola Młodzieży 5 zł, czł.
(jednorazowo) 2 zł.

popierającego

4J zł. Wpisowe

Składki członkowskie

można wpłacać na Konto P. K. O. Nr. 5885, w sekretarjacie T-wa lub przesyłać na ręce skarbnika T-wa p. M. lobanowa (Warszawa, Mokotowska 23 m. 8).

Prenumerata·:
Prenumerata Uranjl wynosi 4 zł. rocznie, z przesyłki\ pocztow21 4 zł. 50 gr.
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Dla wzniesienia w Polsce Narodowego
Instytutu Astronomicznego im. Mikolaja
Kopernika wystarczy/oby, aby każdy obywatel 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,

•
;

i

~

;

skfadaj stale co

miesiąc.

Nazwiska ofiarodawców drukowane będą jak
dotycbczas, na lamacb ROCZNIKA ASTRONOMICZNEQO, który przekaże je pamięci
przyszfycb pokoleń.
Konto

Narodowe~o

Instytutu Astronomicznego w P. K. O. Nr. 6600.
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