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ciągu ubiegłego stulecia i w XX wieku astronomja poogromne post~py. Gmach wiedzy astronomicznej, budowany 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 przyrządami. Do rozwoju astronomji przyczyniły si~ również w znacznym stopniu liczne rzesze miłośników astronomji, którzy z zapałem badali dziedziny zjawisk astronomicznych, dost~pne małym narz~dziom.
Do takich dziedzin, w których szczególnie
owocnie uwydatnił si~ wpływ pracy miłośniczej, zaliczamy obserwacje gwzazd zmiennych.
Nazwano te ciekawe gwiazdy, przeważnie mgłą tajemnicy
zasłoni~te, zmiennemi z tego powodu, że blask ich ulega wahaniom 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 stopniowo 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 nierówności 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.

W

czyniła

86
Nastręcza się tu
miłośnika astronomji.

URRNJR

bardzo ponętna dziedzina dla badaczaObserwacje są bardzo proste i nie wymagają dużego przygotowania matematycznego. Do skutecznej pracy wystarczy dobre oko, lornetka lub mała luneta - i trochę wytrwałości. 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 metody, 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 Krakowie, 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 wszystkich krajach poza astronomami zawodowymi jeszcze bardzo
liczne zastępy miłośników astronomji. Przodują w tern Stany
Zjednoczone f\meryki Północnej, gdzie stowarzyszenia obserwatorów 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 szczególną jednak uwagę zasługuje Rosja, gdzie obok uczonych,
zajmujących wybitne stanowisko w nauce, cały szereg miłośni
ków poświęca się badaniom astronomicznym. Studjując ukazujące 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 dopomóc 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 obserwatorów 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, K amila Ftammariona.

f\D VERITf\TEM PER SCIENTif\M!
R edakcja Uranji.

Dr. Jf\N Gf\DOMSKI.

Algol.
(~

Persei).

Wiek XIX i XX stanowią w dziejach astronomji przeło
mowy okres. W nauce o niebie, zajmującej się dotychczas prawie 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 naw et tysiące wieków.
Zawdzięcza ona swój świetny rozwój przedewszystkiem postę
pom techniki, z pośród zaś przyrządów, które największe oddały jej usługi, należy wymienić spektroskop, oraz kamerę fotograficzną. 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 astrometryczne 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 powodzi 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 dost~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 nieuzbrojonem. 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, symboliżująca głow~ Perseusza, ulega od czasu do czasu zagadkowym
przyćmieniom blasku; w ćwierć wieku potem spostrzegł to ponownie Mm·aldi, poczem _:>rawie przez 100 lat wcale na to zjawisko nie zwracano uwagi. Dopiero Goodricke w r. 1782, oraz
Wurm w r. 1825 zbadali dokładniej t~ gwiazd~, a nawet wypowiedzieli trafną hipotez~ zaćmień przez ciemnego satelitę,
biegnącego dokoła jasnej gwiazdy centralnej. W pierwszej połowie XIX wieku zapomniano o niej zupełnie, dopiero A1·gelander , pionier obserwacji gwiazd zmiennych, zajął się nią ponownie. Odtąd wielu poważnych badaczy, jak H eis, Schmi dt,
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 obserwatorzy winni raczej poświęcić swój czas innym gwiazdom "leżą
cym odłogiem". Tymczasem tak nie jest. Mimo całej regularności zjawiska, zachodzą tu pewne niewyjaśnione dotąd zagadkowe zmiany, wymagające dalszej pilnej obserwacji. Przedewszystkiem zmienia się okres zaćmień (według pomiarów do1
Bliższe dane o rozmaitych typach gwiazd zmiennych znajdzie
)
czytelnik w artykule p. t.: . Gwiazdy zmienn e oraz ich rozkład we Wszechświecie " . Rocznik flstronomiczny Obserwatorjum Krakowskiego na r . 1925.
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konanych w obserwatorjum krakowskiem, w latach 1922 i 1923
on średnio: 2d 20h 48m 53 5 ); jego długość skraca się
i wydłuża się perjodycznie w okresie 118 lat, a także równocześnie w okresie 37 lat, ponadto dają s i ę zauważyć pewne
dodatkowe, nieregularne wahania, mianowicie: okres pozostaje przez dłuższy czas niezmieniony, by potem, zupełnie nieprzewidzianie, "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 przedewszystkiem 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 pośrednictwem fotometru, lub 3) pny pomocy bezpośredniej oceny
jasności naszem okiem. Dla astronoma-amatora najdostępniej
sza jest oczywiście metoda:ostatnia, nazwana od jej twórcy, "metodą Ar.ąelandem" 1 ), którą tu w krótkości opiszemy. Metoda ta
polega na ocenie okiem nieuzbrojonem, bądź też przy zastosowaniu 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 oszacować, 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 pobliżu odpowiednich gwiazd porównania, wypadnie nieraz użyć
większej ilości stopni.
Metoda Argelande1a napozór niepewna i dowolna po odpowiedniem zaprawieniu się obserwatora, daje zupełnłe dobre
wynosił

1

p. t.:

)

dane tyczące się tej metody znajdzie czytelnik w artykule
wizualnych obserwacjach gwiazd zmiennych" w Roczniku f\stron.
wat. Krako wskiego, na rok 1924.

.o

Bliższe
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mogą rywalizować co do dokładności z metodą
a nawet z pomiarami dokonanemi przy pomocy
fotometrów. Dowodem tego jest fakt, że ogromną większość
naszych dotychczasowych wiadomości o gwiazdach zmiennych
jej własnie zawdzięczamy.

wyniki, które

fotograficzną,

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

N f\ ZW f\

a Persei

gwiazd porównania dla Algola.
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Obserwacje jasności f\lgola podczas jego zaćmień należy
w pewnych odstępach czasu n. p. dziesięciominu
towych, przyczem w przerwach pomiędzy poszczególnemi obserwacjami 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 notować z dokładnością jednej minuty.
dokonywać

Skoro jesteśmy już w posiadaniu pewnego materjału obser wacyjnego, uzyskanego podczas zaćmień gwiazdy, możemy
przystąpić do jego opracowania. Najpierw z poczynionych obserwacyj oblicz1lmy jasności f\lgola dla odnotowanych momentówŁatwo je wylicz y ć 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
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·

V

PolaTtS
o

•'

..

l

'\

'iTI a n~-:~\ u tn
<l

Rys . l.

Mapka otoczenia fllgola. Gwiazdy porównania zaznaczone są
pełnemi punktami.

rze milimetrowym, na dowolnie obranej osi poziomej, odkła
damy odcinki odpowiadające momentom poszczególnych obserwacyj, na osi pionowej natomiast, odcinki, odpowiadające po2
) 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 jasności, jakieby te gwiazdy miały, gdyby znajdowały się w tej samej odległości zenitalnej c.o filgoL Poprawki te uskutecznia się za pomocą specjalnych tablic. Tablice takie dla szerokości geograficznej 50° zostały obliczone
w Obserwatorjum Krakowskiem
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przednio obliczonym jasnościom Algola. W ten sposób otrzymamy na rysunku szereg punktów, obrazujących poszczególne
pomiary. Punkty te połączone linją ciągłą o jednostajnej, ła
godnej krzywiźnie, dadzą nam lc rzywą 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 minimum obserwatorzy używają wielu innych metod, przyczem jest
tutaj wdzi~czne pole do zastosowania własnej inwencji oraz
pomysłowości. Skoro po opracowaniu wi~kszego materjału obserwacyjn e 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 dowolnie obrany), to zamiast metody graficznej można zastosować
metodę rachunkową, obliczając z każdej poszczególnej obserwacji odpowiadający jej moment minimum, a następnie po zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów - średni moment
minimum wraz z jego średnim błędem.
W czasie ostatn ich sześciu lat dokonałem w obserwatorium krakowskiem, oraz na Stacji Astronomicznej w Beskidach
z górą 600 pomiarów jasności Algola, odnoszących się do 68
minimów. Materjał ten nie został jeszcze definitywnie opracowany. 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.
Ru ssell'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 kilometrach.
Rysunek przedstawia rezultat takiego "rozwiązania" systemu Algola, przez Stebbin sa (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 satelity 0.06 masy słonecznej, gęstość obu ciał 0.07 gęstości Słońca,
blask Algola jest 40 razy większy od blasku Słońca, umieszczonego w tej samej odległości, wreszcie odległość środków obu
s kładników systemu jest 4.8 razy wic:;ksza od promienia Algola.
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Krzywa zmian blasku Filgola według obserwacji dokonanych w Krakowie w r. 1922
Punkty oznaczają średnie jasności, uzyskane z obserwacyj, pochodzących
z różnych wieczorów.
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Do tych samych rezultatów możemy dojść także przy pomocy obserwacyj metodq Ar.lJPlowlera. Tak więc napozór bezwartościowe oceny jasności, dokonane golem okiem bez jakichkolwiek 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 zaf\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):
ćmienia
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Obserwacje powierzchni Księżyca'>
Dokończenie.

Półkula południowa f<siężyca jest bardzo ciekawa, jednak
wskutek skrócenia perspektywicznego utwory księżycowe, położone 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 kratery, 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 ok o ło 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 podcza s
pełni. Niektórzy badacze Księżyca chcą widzieć w tych smugach
popiół wulkaniczny. Jednak przypuszczenie to jest mało praw-

dopodobne .
mapę Księżyca, gdzie pokazana
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 spowodowany 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-

Franz i Mainlen narysowali

jest

wysokość

wnątrz widać

różnych

części

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.
szczegółnie na północ od niego, są bardzo
duże szczeliny.
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Okolice Cichusa,
ciekawe: widać tu

Mercator i Campanus są złączone z sobą grzbietem górskim. 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 wałem. 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 mnóstwo 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. Bonpland ma wał lepiej zachowany. Parry - widoczny cyrk z wałem 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 zupełnie 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 ciekawa 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 trójkąt. 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 przedstawia 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 obwałowań o nierównych grzbietach i wysokich szczytach. Wewnątrz
wał krateru spada stromo, nazewnątrz zaś bardziej łagodnie,
przechodząc potem w dosyć długie odnogi górskie, które podczas 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 zauważył 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
niewy sokiemi 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 podczas 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 miejscach 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.
40 km.
bardzo głęboki krater, który
w postaci jasnego układu smug, łączących się
ze smugami Kopernika. Grimaldi- olbrzymi cyrk, leżący
Kepler o

w
aż

pełni świec1

średnicy
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na wschodnim brzegu tarczy Ksieżyca i wskutek tego wydający
się wydłużonym.
Z północy na południe rozmiary jego wynoszą 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.
Mar e Humorurn o zabarwieniu zielonkawem posiada na
południowej granicy swej kilka interesujących cyrków o zniszczonych obwałowaniach.
Dalej na południu widać szereg kraterów i C)'rków, z których zasługuje na uwagę Schickard. Ten olbrzymi cyrk mierzy
w średnicy około 200 km. Zwężony jest z powodu perspektywicznego skrócenia. Budowa walu jest dosyć zawiła; posiada 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 najciekawsze z pośród nich. Co się tyczy zjawisk zagadkowych,
jak np. pojawianie się i znikanie plam jasnych i ciemnych, tworzenie się zamgleń i t. p.- to do tych niezmiernie ciekawych
zmian na powierzchni "srebrnego globt1" powrócimy w następnym 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
o tern przekona nas może bliższa analiza zjawiska.

możliwa,
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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 Thyrrhenum, 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-kasztanowatem. 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. niebieskawo -sza re, już 5.IX. było na północy, przy Laestrygonum Sinus,
brunatno-fjoletowe, a 7.X. purpurowe. 13.X. część Mare Cimmerium położona na południu, przy Scamandri Sinus, stała się
brunatno-fj oletowa, a na7ajutrz ukazała się wśród niebieskich,
niezmienionych przestrzeni tego morza mała, fjoletowa plamka,
położona na południowy wschód od Laestrygonum Sinus. a zauważona 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 zmiany barwy w danym punkcie nie zależy widocznie od podobnych 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 połaci 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 analogjach 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, rudzieją, przybierają barwę jasno-kasztanowatą.
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Poraz pierwszy Liais i Trouvelot podali taką wegetacyjną
"mórz" marsyjskich; obserwacje z roku 1924 dają ich
hipotezie jeszcze mocniejsze podstawy. Niemniej przeto, zdaniem Antoniadi'ego, nie należy przypisywać zbyt wielkiego znaczenia 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 przypuszczać, że okoltce, których barwa nie uległa zmianie, są rzeczywiście zbiornikami wody, pozostałe zaś części plam ciemnych mają naturę roślinną.
teorję

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 prawdziwe, 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
one również zmianom zabarwienia. Tak więc f\onius
Sinus, podobnie jak Ma re f\ustrale, przeszedł przez barwy: zieloną, 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.
uległy

Niektóre
hipotezę

kanały również zmieniły barwę,

co popiera w

Lowell'a. Tak np. 27.XI. f\raxes i Tithonius

części

przybrały

kolor jasno-kasztanowaty, podczas gdy f\gathodaemon na zachodzie pozostał szary. ZwłBszcza czerwono-kasztanowata barwa
1\raxes'a wyróżniała się z pośród innych; k., na! ten jest ciekawszy, że w 1909 roku miał barwę szaro-zienoną.
Wielkie pasmo jasnych plam: lcaria, Phaetontis, Electris,
Eridania przechodziło zmiany koloru od bladego czerwono-ceglastego 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-fjoletowy odcień Zdmiast kasztanowatego).
Z odosobnionych

spostrzeżeń należy wymienić

poraz pierwHellespontu.
barwy jasnej
zwykle okolicy Chryse na kolor brunatny (zjawisko to było obserwowane już w 1912 roku).
Według spostrzezeń w Meudon od dnia 5.1X okolicę f\ethiopis pokryła szarawa zasłona szerokości 700 km., długości 2.000
km., która w południowej swej części stała się purpurowo-fjotetowa około 11.X.; zasłony takie obserwuje się na powierzchni
Marsa nieraz: są to zapewne tumany drobnego kurzu pustynnego lub mgły; ale jak wytłumaczyć zaobserwowaną, uderzającą 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.
zaobserwowaną w 1924 roku brunatną barwę
Trudniejszą do wytłumaczenia zdaje się zmiana

szy

Te i tym podobne zjawiska dają nam świadectwo, że Mars
na którym wciąż dokonywują się zmiany.
Według dzisiejszych pojęć Mars, chociaż bardzo ubogi w wodę,
posiadać musi rozległe powierzchnie pokryte roślinnością. l chociaż 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.
jest

światem żywym,

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 astrofizyce - nauce o fizycznych właściwościach ciał niebieskich.
Jedynym łącznikiem między nami, a odległemi światami
gwiazd jest energja promienista, wysyłana prze7 ciała niebieskie. 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 portu, 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 momencie. Takiem zjawiskiem ~ą zaćmienia czterech głównych satelitów Jowisza, więc dla żeglugi ułożono w XVII w. tablice
z przepowiedniami tych zaćmier'l.
flistronom duński z XVII w., O. Roemer, zauważył, że w odstępach 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 pozornemu 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 amerykański JJfirhPlson na Mount Wilson zamierza zmierzyć pręd

kość światła, spodziewając się otrzymać dokładność 1 1 . 00 o-Pow
Ponieważ precyzyjne pomiary baz geodezyjnych są dokonywatą samą dokładnością, więc .Michel::;on przewiduje moż
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.

ne z
ność
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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 fizyki teoterycznej i doświadczalnej z astronomją jest najści
obserwacje astronomiczne dają niezmiernie bogaty
który często pozwala na odkrywanie nowych przejawów 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 laboratorjum. Hel znajduje się w dość znacznych ilościach w gazach 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 Baldefa 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 polarnych. Hipotez stawiano tu dużo; obecnie za najprawdopodobniejsze 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. Przypisujemy te linje nieznanemu najZiemi pierwiastkowi "nebulium",
o którym wogóle niewiele powiedzieć możemy.
ślejsza;
materjał,

Ponieważ

obserwacje astronomiczne

odnoszą się przeważ

c!ał słabo świecących, więc wymagają jak najczulszych
przyrządów-odbiorników.
W tej dziedzinie fizyka przychodzi
z dużą pomocą astronomji.

nie do

Pierwszym odbiornikiem energji promienistej, wysyłanej
z gwiazd, było oko obserwatora; niestety z ogromnego zakresu 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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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 , elekrotechnicy, zdaje si ę , wypowiedzieli już ostatnie słowo, energja promienista 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 promieniowania, lecz również na pomiar natężenia w różnych częś
ciach widma za pomo c ą mikrofotometrów, z których przedewszystkiem trzeba wymienić mikrofotometr, skonstruowany
przel Buisson'a i Fabry.
Badania całkowite j energji promieniowania oraz natę
żenia oddzielnych części widma pozwal a ją nam określać temperaturę Ciał, wysyłających do nas promienie.
Okazała się
nawet możność zbadania promieniowania planet nieświecących
własnem
światłem.
Planety bowiem obok promieniowania
odbitego wysyłają również własne promieniowanie podczerwone, z którego możemy wywnioskować o temperaturze planety.
Badania temperatury planet rozpoczął fizyk amerykański
Coblentz; znalazł on dla Marsa (na równiku) podczas dnia temperaturę umiarkowaną około j 1 O do l 15° C, wielkie zaś planety Jowisz i Saturn mają bardzo niskie temperatury. 1)
Obok wyżej wymienionych badań osobny rozdział spektroskopji zajmuje badanie dokładnego położenia prążków w widmie i ich maleńkich odchyleń, znanych pod nazwą efektu
Dopplem -Fizeau. Pozwala to na badanie prędkości w kilometrach, z jaką gwiazdy zbliżają się do nas, lub od nas się oddalają. 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 mię2) 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 pierwiastków (np. nebulium), wyznaczyć prędkość radjalną, wreszcie
z szerokości prążków otrzymać wskazówki co do ciężaru atomowego 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 atmosfery, wywołują zorze polarne i zakłócenia magnetyczne na
Ziemi. Do wyjaśnienia więc tych zjawisk, napoły astronomicznych, dużo dopomóc nam mogą badania laboratoryjne nad
gazami zjonizowanemi.
Trudno w krótkim artykule streścić bogatą zawartość artykułu znakomitego fizyka. F\ przecież sam Faln·u zastrzega, że
dotyka tylko paru zagadnień, gdyż na wyczerpujące ujęcie
związku astronomji z fizyką trzebaby nie parogodzinnego odczytu, lecz kilkotygodniowego.
W

powyższym

myśli rzucone przez

astronomji z

fizyką

szkicu starałem się streścić najważniejsze
Pabry i wskazać dziedziny, gdzie związek
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
w kroczyła na nowe tory; wprawdzie w dziedzinie aslronomj i
matematycznej postęp nie ustał, lecz szczególnie z wielkim rozmachem rozwinęła się gałąż astronomji fizycznej. Niema prawie
dziedziny fizyki teoretycznej, któraby nie mogła być zastosowana do badań astronomicznych.
Obserwacje astronomiczne dają fizyce nowy materjał, podo twórczych badań teoretycznych i doświadczalnych,
wzamian za to fizyka :~.asila astrofizykę teorjami i pomysłowemi
metodami doświadczalnerni
W ten sposób współpraca obu nauk wydaje świetne wyniki w poznawaniu najodleglejszych światów, skąd tylko może
dostrzeć do nas promień świetlny.
budający

l
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Z

żałobnej

karty.

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

przeżywszy

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
pracy stałej w Zarządzie T. M. f\., niemniej jednak,
jako członek Komisji Rewizyjnej, interesował si~ post~pami T·wa.
si~

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 naszego 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 qodzini e

1i' 45
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dn i <~

22 IX. 19l6 r ok 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 p ółn uc na . Zjawisk o l o zao bserwowali obserwatora wie Wydzi a łu Morski ego w No wym por cie, J K o ń czak
i W. H e r w i c h. W c hwili z a uważeni u (20' " cz. urz .J przedst a wiło sią ono
w postaci duż ej plamy nad horyzontem póliJOCIIym, koloru blado -zielonego, sięgającej do wysokości około 20°. Na tle jednostajnego światła
plamy wystrzeliły potem trzy prawie pionowe smugi świetlne, barwy również blado -zielonej. Smugi te świeciły niespokojnie, rozJaśn i ając się i przygasając. 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.

duje

Tak częste pojawienie się zórz w roku bieżącym niewątpliwie znajw zwią z ku ze wzmożoną działalnością Słońc a w tym okresie.

się

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 Heidelbergu na kliszy 14 lipca. I<ometa została odszukana na podstawie efemerydy, 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 astronom niemiecki S t o b b e odnalazł kometę okresową Finlay'a (1926 d)
wiei kości 11.5.
Nowych komet w lecie r. b. nie odkryto.
Dnia 1 września r. b. dr. W i l k w Krakowie dostrzegł w gwiazdozbiorze Serpens ciało niebieskie podobne do komety 6-ej wielkości. Obserwacje 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 automatycznego zapisywania prz~jść gwiazd przez pole widzenia lunety. Umieszczamy
w ognisku objektywu szereg sztabek; światło gwiazdy kolejno bywa zasłaniane i odsłaniane; pada ono na celkę ~ otoelektryczną i wywołuje
zmiany prądu, które mogą być wzmocnione przez lampę elektrodową, podobnie, jak bywa wzmacniany prąd w radjoodbiornikach, a następnie przenoszone 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 wyczerpująco zbadana przez F\. J o y' a w obserwatorjum na Mount Wilson pod
względem składu chemicznego i rozmiarów. Z badań nad widmem absorbcyjnem 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
.056, czyli 490.000.000
km. Jest to więc gwiazda - olbrzym, największa ze zmierzonych dotychczas. 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, prawdopodobnie, wywoływane obiegiem tego towarzysza dokoła gwiazdy głównej.

o·

(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
rzędu

fizyczny; ocenia on, że odległość środka tego układu od nas jest
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 Messier'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 dochodzą one do 18.0- 19.1 wielkości fotograficznej. Oprócz t~go zaobserwowcno 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), mniejsza 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 przypuszcza, 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 powierzchnię 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 coraz 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
dujący się w tej odległości, widziałby

6.4 wielkości. Obserwator więc, znajnasz 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 fotografjach 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,
w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki (Coma Berenices) i zapisanej 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
położonej
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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. Przewodniczył na zjeźdlie prof. E. Stromgren z Kopenhagi. Wzięło udział 135
członków z 19 krajów. Wygłoszono na tym zjeidzie wiele referatów naukowych 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.

(L' Astronomie, juil/ct, 1926).
Curiosa.
W Encyklopedii dużej Larousse'a podane jest następujące określe
nie roku platońskiego*). Jest to okres czasu, ku końcowi którego ciała niebieskie 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
Bilski Bolesław
Dawidow Helena
Drzewiecki Piotr
Kasprzak Tadeusz
Passenstein Pinchos
Pfennig Flrtur
Pfennigowa Paula
Wojtczak Wiktor

rzeczywiści
student U. W .
inżynier

nauczyciel
buchalter
kupiec
nauczyciel

Członkowie Koła Młodzieży
Fre~d

*) Rokiem

t. j. okres w
Roi<

platoński

M uksym iljan

platońskim

uczeń

nazywamy okres obrotu osi ziemskiej dokoła osi ekliptyki.
wiosennej wskutek precesji obiega ekliptyk~:.

ciągu którego punkt równonocy
w przybliżeniu wynosi 25800 l•t
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METEORY.
Położenie
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~ Leonis; meteory
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l +29
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RNDROMEDYDV (Bielidy) w poblizu l
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+ 27

około
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D

28-29. XII
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D
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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; bezpośrednie obserwacje dają nam tylko kierunek, nic nie mówiąc
w pierwszej chwili o odległoś ciach. Do zmierzenia odległości
musimy zastosować metodę. używaną na Ziemi do wyznaczania odległości do przedmiotów niedostępnych.
Weźmy pod uwagę
Księżyc (rys. 1); wyobraźmy sobie w C
środek Ziemi, f\ i B
<t dwa punkty na jej powierzchni, K - Księ
życ.
Obserwator,
umieszczony na Ziemi
Rys. 1.
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, widziałby 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 paralaksę poziomową. Jest to kąt, pod jakim widać ze środka tarczy 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, położone na równiku, wskutek tego na równiku paralaksa poziomowa będzie większa, niż w innych szerokościach geogr. Ziemi.
Tę największą paralaksę, zwaną równ t'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
większy od kąta, pod jakim widzimy średnicę Księżyca.

dwa razy

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, Saturna, 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 oddalonych. 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 zaobserwowaliśmy 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 poziomową 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 chodzi 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 mieJSCOwościach Ziemi, tak jak dla Księżyca. Z obserwacyj specjahych
wyznaczamy drogę tej planety naokoło Słońca i stosunek odległości planety od Słońca do odległości Ziemi od Słońca. Ponieważ odległość planety od Ziemi będzie nam wiadoma w kilometrach, gdy tylko znana będzie paralaksa, więc otrzymamy
również, znając wspomniany stosunek, odległość Ziemi od
Słońca w kilometrach, a stąd paralaksę Słońca. Znając paralaksę 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 jakim widać z gwiazdy promień Ziemi, jest tak mały, że pozornych 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 mierze kątowej podwójnej paralaksie gwiazdy.
Paralaksy gwiazd stałych,
jak już wspomniałem, są bardzo małe; najbliższa gwiazda,
Proxima Centauri, ma paralaksę 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. Zasadniczą metodą, dającą najdokładniejsze wyniki, jest mierzenie przez
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cały rok współrzędnych gwiazdy w odniesieniu do gwiazd ją otaczających. Jeżeli założymy, że gwiazdy odniesienia są w odległości nieskończenie wielkiej, możemy otrzymać paralaksę ba-

danej gwiazdy.
Tą drogą

jednak możemy wykryć paralaksy bardzo niePrzeważnie gwiazdy są w tak ogromnych odległościach, że maleńki kąt paralaksy nie daje się wykryć żadnem
narzędziem .
Do oceny odległości tych gwiazd musimy zastosować metody 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
wielu gwiazd.

linij widmowych, jasności i t. p., oraz ze znalezionego już z badania 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, sk ą d 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. Rolei ern .~wiatła nazywamy 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 odwrotność 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. Odkrycie 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. Sekretarz inż. O. Zacharewicz.
Dostrzegalnia i Bibljoteka 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 nieb 1 d!a członków T. M. A. w Obserwatorjum f\stronomicznem.
f\1 Ujazdowskie 6/8, co poniedziałek w wieczory pogodne.

"URf\NJf\"
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 .
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
Składka członka rzec7ywistego
członka Koła Młodzieży
(jednorazowo) 2 zł.

za 1926 rok.

wynosi 10 zł. (wraz z prenumeratą Uranji),
5 zł, czł. popierającego 4J zł. Wpisowe

Składki

cz!onkowskie 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 Uranji wynosi 4 zł. rocznie, z przesyłką pocztową 4 zł. 50 gr.

G.GERLACHI
FABRYKA ll'tSTRUMEI'tTÓW GEODEZYJNYCH
l RYSUI'tKOWYCH :: WARSZAWA, TAMKA 40.

MAGAZYI't OPTYCZI'tO·TECHI'tiCZI'tY
WARSZAWA - OSSOLiftSKICH 4.
Druk. Pol.·l\m<!r. Sp. /\kc ... Southern Trade" Warszawa. Mokotowska 12, Telef. 184·30.

