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DR. EDW FIHD STE NZ .

Świecące obłoki nocne.
W dniu 1 lipca l 926 o godz. 23 30 zauważył piszący te
słowa dziwne zjawisko świetlne na północnej stronie nieba
w Nowymporcie. Zjawisko to przedstawiało si~ w postaci jasnych, srebrzysto-białych smug, kształtem swym przypominają
cych zwykłe obłoki pierzaste Cit·ri z tą różnicą, że były one
rozciągni~te w długie i wąskie pasma o delikatnej strukturze ,
przebiegające poziomo wąski skrawek nieba od jakichś 335°
do 15° azymutu na wysokości kilku stopni nad horyzontem .
Ponieważ Słońce znajdowało si~ o tej porze w pobliżu kulminacji dolnej i obniżenie jego wynosiło przeszło 12°, jasną było
rzeczą, że zjawisko nie mogło być spowodowane przez zwykłe
chmury pierzaste, lecz że należy je uważać raczej za t. zw.
noc ne obłoki .~wiec ące .
Czem są owe nocne obłoki świecące, jest to do dziś dnia
jeszcze zagadką. Ze wzgl~du na wielką wysokość, na jakiej
obłoki te si~ znajdują, wzbudzały one od chwili ich odkrycia
wielkie zainteresowanie wś ród badaczów nieba i atmosfery. To
też korzystaj ąc ze sposobności , jdką nam daje tegoroczna obserwacja, postara m y się w krótkości opisać owo tajemnicze
zjawisko i podać obecny stan naszych o niem wiadomości.
Nocne obłoki świecące zostały zaobserwowane po raz
pierwszy przez O. J essego w r. 1885. Czy zjawiska te wyst~
powały przed tą datą , dokładnie ustalić nie można, w każdym
razie dopiero od r. 1885 zaczęły na się zwracać powszechną
uwag~ obserwatorów.
Należy zaznaczyć, że rok 1885 i wogóle
okres 1883-1887 był szczególnie bogaty w rozliczne zjawiska
optyczne w atmosferze, a mianowicie, prócz obłoków świecą 
cych, występowały piękne purpurowe zorze zmrokowe, barwne
wschody i zachody Słońca, utwory optyczne o charakterze dy frakcyjnym naokoło Słońca i t. p. Wszystkie te zjawiska sta·
·wiane były w związek przyczynowy z katastrofalnym wybu chem Krakatawy w cieśninie Sunda z dn. 27 sierpnia 1883 r.
Pyły, wyrzucone przez ten wulkan, zdołały "zakurzyć" całą
atmosferę ziemską na przeciąg kilku lat, _powodując przez to
o~ lJ~)
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również osłabienie
promieniowania słonecznego oraz wyżej
wymienione zjawiska optyczne.
Obłoki świecące, które wówczas się pojawiły, ukazywały
się tylko w porze letniej od końca maja do początku sierpnia,
t. j. wówczas, gdy obniżenie Słońca nie przekraczało kilkuna·
stu stopni, przyczem były obserwowane tylko w szeroko·
ściach średnich od 45" do 60° na obu półkulach, północnej
i poludn1owej, podczas największej deklinacji Słońca. Od zwy.
kłych chmur pierzastych, do których są nieco zbliżone swym
kształtem, różnią się tern, że świecą jasnem światłem srebrzy·
stem o odcieniu niebieskawo-białym na ciemnem tle nieba
gwiaździstego, podczas gdy zwykłe obłoki r'i, które niekiedy
jednocześnie znajdują się nad horyzontem, są widoczne jako
ciemne smugi na tle ostatnich blasków zanikającej zorzy.
Liczne pomiary fotogrametryczne, wykonane staraniem
Je.~seąo w całym szeregu punktów w Niemczech, wykazały, że
obłoki świecące unoszą się na bardzo znacznej wysokości nad
powierzchnią Ziemi, dochodzącej do 83 km, a nie niżej, niż
70 km. Dzięki tym znacznym wysokościom jest rzeczą zro·
zumiałą, że obłoki te mogą świecić odbitem światłem słonecz·
nem, jakkolwiek 11a Zierni, w miejscu ich obserwacji, panuje
już noc.
l tak je >t istotnie: obłoki te tylko wówczas świecą,
gdy na nie padają bezpośrednio promienie Słońca. Jeśli zaś
na strefę, w której znajdują się obłoki, padnie cień Ziemi,
wówczas znikają również świecące obłoki.
f\by sobie zdać sprawę z wyjątkowej wysokości tych oso·
bliwych chmur, wystarczy zauważyć, że najwyższe zwykłe chmu.
ry (pierzaste) tworzą się na wysokości 8-11 km. Powyżej tej
granicy. w t. zw. stratosferze, chmur już się nie spotyka, gdyż
stratosfera jest prawie zupełnie sucha.
O ile udział atmosfery ziemskiej w tworzeniu chmur się·
ga do tak stosunkowo nieznacznych wysokości, o tyle udział
jej w rozpraszaniu promieni słonecznych (którego skutkiem
jest zarówno rozproszone światło dzienne, jak i słabe światło
podczas zmierzchu aż do nadejścia pełnej nocy)- sięga do
bardzo znacznych wysokości. Zmierzch, t. zw. astronomiczny,
trwa w porównaniu ze zwykłym zmrokiem ,.cywilnym", bardzo dłu·
go i kończy się dopiero wówczas, gdy Słońce znajduje się na
głębokości 16° pod horyzontem. Wówczas to nastzje noc zu·
pełna, rozświetlona jedynie slabem światłem gwiazd.
Może nie będzie rzeczą zbędną wykazać, że to obniżenie
Słońca, przy którem następuje noc, daje możność obliczenia
wysokości tej warstwy atmosfery, która bierze udział w rozpraszaniu światła słonecznego i powoduje ów długotrwały
zmierzch astronomiczny, a którą pozwolimy sobie nazwać at-
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mosferą "optycznie czynną". Z prostego rachunku wynika, że
wysokość tej atmosfery optycznie czynnej wynosi około 63
km. Wyższe warstwy atmosfery, jakkolwiek wznosi siE: ona
do kilkuset kilometrów, nie biorą już udziału w rozpraszaniu
światła wskutek zbyt małej gęstości.

Rys. 1. Świecące obłoki nocne, obserwowane dn . l lipca 1926 w No wymporcie. (Podzialka na fotografji oznacza stopnie). Fot. E. Stenz.
Jeżeli teraz znamy wysokość atmosfery optycznie czynnej, to może będzie rzeczą interesującą sprawdzić, czy w przypadku zjawiska z 1 - 2 lipca 1926 obłoki istotnie znajdowały
się ponad tą warstwą atmosfery, analogicznie do zjawisk daw niej obserwowanych, - czy też może powstały w strefie poniżej 63 km., co miałoby pewne znaczenie dla wyjaśnienia
natury tych obłoków.
Dla dokładniejszego zbadania omawianego zjawiska wy konaliśmy zdjęcie fotograficzne, które odtwarza ogólny cha rakter obłoków świecących i znakomicie ułatwia pomiary ką
towe wysokości. Zdjęcie to, którego wizerunek podajemy,
zostało wykonane prostemi środkami na zwykłej płycie Jougla
za pomocą objektywu o sile świetlnej 1 :6,5 przy czasie na świetlania 3 min. W chwili naświetlania nie była no c zupełn a,
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lecz panował zmierzch astronomiczny, charakterystyczny lekkiem rozjaśnieniem ciemno · niebieskiem nieboskłonu oraz bladym segmentem ostatnich resztek zorzy na północnej stronie
horyzontu. Z prostego rachunku wymka, że obniżenie środka
tarczy słonecznej w chwili fotografowania (23 h 53,5 m c-1. śr.
eur.) wynosiło- 12° 17'. Otóż, jeśli uwzględnić tę wielkość,
oraz przyjąć , że wysokość atmosfery czynnej wynosi 63 km.,
to na podstawie naszych obliczeń wypada, że w danej chwili
segment atmosfery, rozpraszającej światło, może sięgać najwyżej do 5° nad horyzontem.
Zobaczymy teraz, na jakiej wysokości nad ziemią mogły
się znajdować nocne obłoki świecące podc1as naszej obserWi.lcji. Z fotografji widać, że wystąpiły one w obszarze od 4°
do 10°, ze szczególną jednak jasnością w pasie 6° - 8°. Stąd
wniosek prosty, że obłoki znajdowały się ponad warstwą atmosfery optycznie czynnej, i że wysokość ich zawarta jest naj prawdopodobniej w wyżej podanych granicach 70 - 83 km.
Załączony rysunek schematyczny (rys. 2) ilustruje niektóre
wielkości geometryczne: łuk f\ B oznae7:a powierzchnię Ziemi, łuk
CD - górną granic ę atmosfery optycznie czynnej, prosta f\ G poziom, prosta El\ - ostatni promień Słońca Część zakreskowana atmosfery jest pogrążona w cieniu Ziemi, zaś wycinek
EFG jest jeszcze w słońcu i tworzy ów blady segment nad
horyzontem . Wysokość tego segmentu, wyznaczona przez kąt
Ef\F, wynosi w naszym przypadku 5°. Obłoki świecące mogą
się zn3jdować tylko ponad łukiem CD, a jednocześnie ponad
prostą KL.
Oznaczyliśmy je liczbami 1 i 2.
Obłok 3, będąc
pogrążony w cieniu Ziemi, jest już niewidoczny.

B
Rys 2.
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Nocne obłoki świecące pojaw1ły si~ nietylko w okresie
perturbacji wulkanicznej l,rakatawskiej, ale również w latach
19117- 1909. W r. 1919 obserwował je A. lVegener, w r. 1925
pojawiły się znowu nad obszarami Rosji, a w r. 1926 zostały
zaobserwowane przez nas nad Bałtykiem. Istnieje więc pewna okresowość w ich występowaniu, spowodowana prawdopo ·
dobnie nietyle przez wybuchy wulkaniczne, jak przyjmowano
dawniej, ile przez pewne wpływy kosmiczne. Być może, że
wpływ ten wywiera działanie Słońca, które np. w dniu l lipca
1926 znajdowało się pod wpływem pewnego maximum plam .
Liczby względne plam słonecznych, według TVolf'era, były
w tym czasie następujące: 21. VI - 44, 26.Vl - 86, 1 VII -104,
6.VII- 46, 11.VII - 28, I6.VII - 8. Jak zobaczymy niżej , pro·
mieniowanie słoneczne istotnie wydaje się odgrywać roi~
w powstawaniu obłoków świecących .
Ciekawa jest jeszcze jedna własność nocnych obłoków
św iecących, mianowicie ich przesuwanie się ze wschodu na
zachód, szczególnie zaś prędkość, z jaką się poruszają. Oka zu je się bowiem, że chmurki te pędzą z zawrotną szybkością
100 metrów na sek., - z szybkością, której połowa już powo duje katastrocalne orkany na powierzchni ziemi. Zjawisko to
świadczy wymownie o tern, że górne warstwy atmosfery ziemskiej tylko częściowo uczestniczą w ruchu obrotowym Ziemi
i że ów wiatr wschodni je st tylko zjawiskiem względnem. Jest
to ten sam wiatr wschodni, którego istnienie przewidywał swą
genjalną intuicją Kozw·nik. o czem pisaliśmy już przedtem na
tern miejscu 1). Niekiedy obłoki mają postać "baranków",
i wówczas okazuje się, że długość fal powietrznych na wysokości tych chmur wynosi aż 9 km.
Jeśli do tego dodamy, że
światło, klóre wysyłają obłoki świecące, jest bezsprzecznie odbitem światłem słonecznem, czego dowodzą spostrzeżenia nad
widmem i polarnacją tego światła, to wyczerpiemy właściwie
cały zasób wiadomości , jakie o tern zagadkowem zjawisku posiadamy.
Jak więc przedstawia się teorja nocnvch obłoków świe 
cących w świetle poczynionych spostrzeżeń? Wyjaśnień dawa no dotychczas wiele, lecz żadne z nich nie było zadowalające .
l tak np. od dość dawna utrzymywała się hipoteza, mająca
zwolenników i dziś jeszcze (Lindemann i Dobson z Oxfordu),
że świecące obłoki powstają z kropelek pary wodnej, wyrzu .
conej podczas wielkich wybuchów wulkanicznych na znaczne
wysokości, gdzie kondensują się i krystalizują, odbijając pro mienie słoneczne. Zupełnie inaczej wyjaśnia naturę tych obłol)
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ków znany badacz swieceń polarnych, L. Veganl; przypuszcza
on, że kryształki azotu, których obecność przewiduje jego teorja zórz polarnych, fosforyzują wskutek pobudzania ich przez
promienie katodowe pochodzenia słonecznego. Jeszcze inni
przyjmują pod uwagę działanie elektryczności atmosferycmej,
inni - pyłu kosm1cznego i t. d.
Zarówno pierwsza z powyższych hipotez, jak i druga, nie
są zadowalające. Jest rzeczą bardzo mało prawdopodobną,
aby para wodna mogła być wyrzucana w powietrze na tak
wielkie wysokości. Z drugiej strony teorja Vegarda jest również poddawana krytyce w związku z faktem, że zielony prążek
55771\ w widmie zorzy polarnej, który Vegard przypisuje azotowi, należy raczej do tlenu względnie helu. Inne teorje jeszcze mniej odpowiadają właściwościom zjawiska.
To też warto jest tu przytoczyć nową teorję nocnych
obłoków świecących, podaną w r. 1926 przez belgradzkiego
matematyka, Wenceslasa .Jarcleckiego, a która wydaje się względ
nie najlepiej tłumaczyć mechanizm powstania obłoków oraz
ich własności. Dr. Jardęcki opiera się na danych Arrheniusa,
wyrażających w procentach objętości skład atmosfery ziemskiej
na różnych wysokościach:
wys. w krn

Wodór

l len

fi zol

Hel

50
70
90

1

10

13

6
1

88
80
26

0,08
1

68

5

ciśnienie

w mm.

0,450
0,045
0.016

Z tabelki tej widać, że na wysokości 70 km. atmosfera
zawiera, prócz zasadniczych składników, również mieszaninę
piorunującą, t. j. mieszaninę wodoru i tlenu w stosunku 2: 1.
l właśnie na tej wysokości, gdzie prawie 19°/ 0 atmosfery skła 
da się z tej mieszaniny piorunującej, pojawiają się obłoki świe 
cące!
Na tym fakcie opiera się Dr. Jardecki, tworząc swą te
orję.
Nadto powołuje się na cały szereg doświadczeń, z których wynika, że mieszanina piorunująca nawet w obecności
pozostałych składników atmosfery łączy się na parę wodną
procesem powolnym, bez wybuchu, jeśli zostaje wystawiona
na działanie promieni radu, lub według Bakera, również pod
wpływem
promieni słonecznych. Wyładowania elektryczne
również wywołują powstawanie pary wodnej, nawet przy bardzo
wielkich rozrzedzeniach mieszaniny 2 H 2 i 0 2 • Tego rodzaju
własność posiadają także elektrony, wyrzucane przez ciało
rozżarzone .

Powołując się na wyniki doświadczeń, dochodzi Jardeck1
do wniosku, że mieszanina piorunująca, znajdująca się na wys.
70 km., ulega procesowi powolnego łączenia się g.a zów pod
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działaniem wysyłanych przez Słońce elektronów, poczem po·
wstała para wodna sublimuje w kryształki, które odbijają świa·
tło słoneczne, powodując świecenie obłoków.
Jeśli ów bezpośredni wpływ promieniowania elektronowego SIQńca rzeczywiście istnieje, to powinna zachodzić pewna równoległość pomiędzy zjawiskami nocnych obłoków świe·
cących, a działalnością Slor1ca. Otóż plamy słoneczne, których
liczba względna może służyć za pewnego rodzaju wskaźnik
i ntensywności działalności Słońca, przypadły w latach: 1882-

85, 189.2 - 95, 19J4

09, 1915- 20,

zaś obłoki świecące były

obserwowane w okresach 1885 - 91, 19J7- 09, 1917, 1919-20.
Do tych liczb, podanych przez .Ta rde dc ~e,ąo, można dołączyć
dane najświeższe, mianowicie: ostatnie maximum plam 192627, obłoki 1925 - 26. Z zestawienia tego widać, ie niektóre
grupy zjawisk występowały w tym samym mnieJ więcej czasie,
że jednak dwie pierwsze grupy nie są jednoczesne.
Mimo to
Irmlecki uważa wpływ Słońca na tworzenie się omawianych
chmur za stwierdzony, zwłaszcza, ie podczas pojawiania się
tych ostatnich bardzo często były notowane również zakłóce 
nia pola magnetycznE-go ziemskiego.
Z tego wszystkiego widać, że nowa teorja , jakkolwiek
w znacznej mierze wyjaśnia tajemnicę 70-80 km. wysokości
obłoków świecących (czego inne teorje wyjaśnić nie mogły),
ednak nie może być uważana za całkowicie zadowalającą
jzwłaszcza wobec tego, że nie została poparta wykonanemi rzd
hoc doświadczeniami nad tworzeniem się pary wodnej w wa ·
runkach ziemskich ciśnienia i temperatury. Zresztą stwierdzenie paralelizmu zjawiska wraz z elektronowem promieniowa ·
niem słon:!cznem na;tręcza pewne trudności zasadnicze.
Zagadnienie natury nocnych obłoków świecących pozostaje więc nadal żywotnem, jakkolwiek wiele już w tej dzie·
dzinie zostało dokonane od czasów Jesseqo. Wykonanie od·
powiednich doświadczeń należy oczywiście do fizyków i chemi ·
ków. f\le i rola astronomów w tej sprawie nie powinna być
bierna, gdyż właśnie astronomowie najwięcej mają sposobno ·
ści do obserwowania obłoków świecących podczas swych prac
nad niebem gwiaździstem. Od nich też należy oczekiwać powiększenia tego skąpego materjału, jaki dotychczas w tym kie r unku został zebrany.
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J. MERGENTRLER.

l s a a c N e w t o n.
(1727-1927).
Badania historyczne dla ludzi, pracujących nad rozwojem
jakiejś nauki przyrodniczej lub matematycznej, o tyle mogą.
mieć wartość, o ile pozwalają uświadomić sobie podłoże, z ja·
kiego wyrosła współczesna nauka, i jaki kierunek myślenia zapanował z pośród paru możliwych ujęć praw przyrody. Za przyjęciem pewnego kierunku przemawiała jego prostota, lub też
dobra zgodność z doświadczeniem. Dziś, ponieważ za parę tygodni przypadnie 200 letnia rocznica śmierci !aaam Newtona,
chciałem podać parę uwag, dotyczących nietylko jego życia.
ale i tej specjalnej roli, jaką odegrał jego system matematyczno ·
filozoficzny w dalszym rozwoju naszej wiedzy. Pragnąłbym, by
postać jego stała się dla nas choć na chwil parę żywą, specjalnie może teraz-gdy z jednej strony wracamy do pewnych
idei przez niego wysuwanych (w teorji światła), z drugiej strony ·
poszukujemy innych rozwiązań niż te, które on podawał (w dziedzinie mechaniki i t. p.).
Jsaa c Newton urodził siG 5 stycznia 1643 roku w wiosce
Woolsthorpe w hrabstwie Lincoln, koło miasteczka Grantham .
Ojciec jego był rolnikiem, umarł on na parę miesięcy przed
przyjściem na świat syna, którego matka, wychodząc po raz
wtóry zamąż, oddała pod opiekę jego babki.
Newt01; uczęszczał początkowo do szkół wiejskich, nastęJ>
nie do szkoły miejskiej w Grantham, gdzie pozostawał do J .
1660. W międzyczasie matka próbowała powierzyć mu gospcdarstwo rolne, okazał się jednak zupełnie niezdolnym do tegc ,
pogrążając się w myślach na tematy matematyczne. (Gdy mat.
ka posyłała go do miasta, by sprzedawał produkty rolne, powie
rzał sprzedaż służącemu, a sam albo szedł do swoj~go profesora czytać książki matematyczne, lub też obmyślał różne za gadnienia). Koło r. 1661 wyjechał on do Cambrigde na studja
uniwersyteckie, gdzie pod kierunkiem Isctaca Barrow'a w r.
1665 uzyskuje stopień bakałarza. (Ciekawą jest rzeczą, że przy
konkursowym egzaminie, do którego stanęło 11 kandydatów ,
Newton zajął 11-e t. j. ostatnie miejsce). W r. .1667 uzyskuje
stopień magistra, a w 1669 r. obejmuje katedr~ po Barrowie
(który poświęcił się teologji). W r. 1675 zostaje prezesem
Royal Society w Londynie, w 1669 r. członkiem łkadernie des
Sciences w Paryżu 1).
1)
ldeje N e w l o n a w f\ n g l j i prawie odraz u zyo;kał_y znaczny roz
glos i wielu następców, którzy opracowywali je dalej np. W. W h i o; t o n
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Jednocześnie
zajmuje stanowisko najpierw inspektora,
następnie dyrektora mennicy ( z pensją 750 funtów rocznie).
W 1705 roku otrzymał od króla tytuł szla<. hecki. Umarł 31· go

marca 1727 roku Chronologja jego prac naukowych przedsta wia się jak następuje. W r. 1665 dokonywa pierwszych obliczeń, dotyczących prawa ciążenia.
Dzięki temu jednak, że
pomiar południka ziemskiego nie był jeszcze w tym czasie dokładnie przeprowadzony, nie otrzymuje dobrych wyników. Od
r. 1667 zajmuje się optyl<ą - i z katedry, odziedziczonej po
Brwrow'ie, wykłada teorję rozszczepiania się światła. Gdy w r.
1682 Picard dokładnie wymierzył południk, raz jeszcze powtarza obliClenia; w r. 1686 wykańcza swoje podstawowe dzieło:
"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" 1).
Praca nad tern dziełem wyczerpała gc, tak, że wpada póź·
~iej w chorob~ psychiczną i nawet po wyjściu z niej, już nie
daje prawie żadnych no..vych rzeczy z zakresu badanych po.
przednio zagadnień.
Dorobek naukowy .~..'lf' nfu na dałby s t ę wyrazić w 3 głów
nych dziedzinach: l. Prawo ciążenia powszechnego. 2. Ba·
dania optyczne (odkrycie, że światło białe, padając na pryzmat, rozpada się na tęczę i próby wyjaśnienia tego i t p.)
3 . Rachunek "nieskończonościowy".
Teorja ciążenia świtała już przed . .Y ewtonr'm Mówił JUZ
o tern Kopernik . Jednak połączenie zjawisk spadku ciał na
ziemi z ruchem planet dokoła Słońca jest główną zasługą X ewtona. On pierwszy podał matematyczne ujęcie zjawisk w ści·
słe prawo.
Przedtem Kartez: ju s;; wypowiadał poglądy, dotyczą ·
ce wzajemnego oddzialywania planet i Słońca na siebie, w t
zw. teorji wirów. Pewną analogję moglibyśmy odnaleźć w teorjach hydrodynamiki. N ewton ujął zagadnienie z innego punktu
widzenia, moźe bardziej formalnego, zakładając "działanie na
odległość".
Być moie zbyt się przecenia to ujęcie - obecnie.
Y Pwtou podał właściwie tylko opis matematyczny zjawisk. Nie
Ił , J. Gr e g o r y, B e n t h y. (Ten ostatni używał leorji Newtona
na komentowanie słów .. Coeli enarranl gloriam Dei" Ps. XVIII. 2/. We
Francji 11 ima pr1yjęcia Newtona do Flk ademji zaintf'fesowanie jego pra ·
c ą rozpocze:lo siEl w 46 lat po 1-elll wydaniu Prin:ipia, dzie:ki pracom
Mauperluis'a.

J. Kei

1)
Bibljoteka Obserwatorjum Astr o nomiczn ego w Wa• szawi e posiada par.El cennych egzempl"rzy dzieł N e w to n a FI wie:c :
1. .. Philosop .. iae N?turalis Principia Mathe<71atlc<~, aucl0 re lsaaco
l'lewtono Equite f\urato" wydanie lf ·ie. Cantabri!]iae MDCCXIII !poprze··
dzone wiers1em Halley'a, dedykowane Karolowi 11 i królowej Flnnie).
2. Idem ... wydanie III. Londyn 1726.
3. .lsaaci Newtoni. Opera quae e'tant omnią " wy d. i k o m ent. Sa ·
m u el Ho rdey. Londyn 1779. 3 tomy.
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stwarzał hipotezy. Jednak właśnie jego metoda okazała się
do pewnego stopnia hipotezą, a stosowanie jej ogólne n. p.
w zagadnieniach, dotyczących oddziaływań elektrostatycznych
i in., wykazało jej niedostateczność. Ma."·well stworzył teorję pola
elektromagnetycznego i usunął wiele trudności
i niekonsekwencyj poprzednich teoryj. Pojęcia jego zbliżone
są trochę do Kartezjańskich. f\nalogiczne rozważania, zastosowane do pola grawitacyjnego, doprowadziły w ostateczności
do teorji Einsteina, jako ostatniego przekształcenia poglądów
Newtonowskich. Nie znaczy to jednak, aby teorje jego stały
się niesłuszne.
Wyraz ich matematyczny pozostał, pozostało
też wiele metod zbudowanych na jego teorji (metody obliczania biegów ciał niebieskich) nastąpiło tylko rozszerzenie i przy stosowanie do współczesnych pojęć zarówno filozoficznych ,
jak fizycznych oraz matematycznycl·1.
Drugim zasadniczym dorobkiem naukowym .\ Pwtuua było odkrycie w optyce rozszczepiania światła. Odkrycie, które
z jednej strony umożliwiło cały rozwój astrof1zyki (o\Zywiś
cie należy tu uwzględnić cały szereg póżniej poznanych fak tów -n. p. prążki Fraunlzof'ent i t. p.), z drugiej strony rozwój
zagadnień, dotyczących budowy materji. l tu jest ciekawą rzeczą, jak obecnie wraca nauka do pewnych idei, głoszonych
przez Newtona a zarzuconych póżniej. _Vewton zakładał, że
światło jest wywołane przez drobne kulki sprężyste, wysyłane
przez ciało świecące. l eorja ta tłumaczyła dobrze odbicie się
światła, załamanie, ugięcie i t p.
Poznane jednak później fakty polaryzacji, efekt .r...'tadca i t. p. kazały ją zupełnie zarzucić.
Dziś--w teorji kwantów, jakgdyby wróciliśmy do pierwszych
idei Newtona, z tern jednak zastrzeżeniem, że we współcze
snej te::>rji uwzględniony jesl cały dorobek naukowy 200 lat
z górą oraz że miejsce kulek sprężystych zajęły kwanty energji, nie związane ze specjalnemi własnościami, przypisywanemi
tym pierwszym .
Wreszcie trzecim dorobkiem N!>Wtmw-jest stworzenie rachunku nieskończonościowego (współcześnie z Leibnitzeill).
Charakter artykułu niniejszego nie pozwala mi szerzej omówić
tutaj tej dziedziny. Należy tylko podkreślić, że i tu prace
Newto11a były impulsem, z którego powstał ogromny gmach
nauk matematycznych, idących zresztą często w innym kierunku,
niż to możnaby przypuszczać z pierwotnego zapoczątkowania.
Nie mogę tu podawać krytyki całokształtu współczesnego
ustosunkowania się do teorji Newtona. Miałem na celu jedynie podkreślenie faktu stworzenia przez niego podstaw zasadniczych i kier'lnku dla przyszłych badań w dziedzinie astronomji, mechaniki, optyki i matematyki.
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ŁOBRNOW.

\1.

Obserwacje Marsa w r. 1926.
Jakkolwiek

odległość

Marsa podczas opozycji w r. 1926
w r. 1924, warunki obserwacyjne dla naszych
daleko lepsze. Zawdzięczamy to pólnocnej
deklinacji Marsa 1). Jednak zły stan nieba w październiku
i listopadzie nie pozwolił wykorzystać należycie tej opozycji.
W poniższem zestawieniu mamy dane liczbowe. tyczące
się momentów opozycji i najbliższej odlegości Marsa od Ziemi.
była większa, niż
szerokości były

l

najbliżej do Ziemi
Odległość najbliższa Marsa

27 Października 1926
od Ziemi
68597700 klm. 2 )
Średnica tarczy w sekundach kątowych
20".40;;1_
Mars

f,ł\ars w opozycji
Odległość w opozycJi

4 Listopada 1926
69387400 klm.
Średnica tarczy w sekundach kątowych
20".16
J 'J. 211 36m.7
Współrzędne równikowe w cnwili opozycji t a + 14n28'

1

Od 28.X. do 29.XI. 1926 r. dokonano 26 rysunków po·
wierzchni Marsa; pośród nich za dobre uznano 23 (4-p. M. Bialęclci, 5-p. J. Sau•iczewski i 14 M. L). Obse1wacje doko·
nywane były w ten sposób, że każdy obserwator rysował nie ·
zależnie od innych; porównanie zaś rysunków przeprowadzane
było po ukończonych obserwacjach.
Zaznaczyć należy, że rysunki poszczególnych obserwatorów naogół są zgodne. Wszystkie rysunki wykonano w Obserwatorjum Uniwersytetu Warszawskiego przez refraktory: Merz'a (M.), objektyw 162 mm .,
i Cooke'a (C.), objektyw 135 mm., przy powiększeniach 300 i 200
razy.
Do artykułu niniejszego dołączam 6 rysunków Marsa wykonanych przeze mme; zawierają one w porównaniu z innemi
najwięcej szczegółów.

Na rys . .3 widzimy 1): Mare Chronium, Mare Cimmerium,
Hesperia, Mare Tyrrhenum, Laestrygonum Sinus, f\usonia, Tri ·
ton, Syrtis Minor, Trivium Charontis i Cerberus.
Rysunek 4: Lacus Solis, f\raxes, lcafia, Hyscus, Mare Sire ·
num, Mare Chronium, Phaetontis, Sinois, Electris, Thaumasia i Bosforus.
1)
2)

3)

W r. 1924 ó -17" podczas opozycJi.
W r. 1924 : 557400CO km.
W r. 1S24 25".11.

') Identyfikacja szczegółów był<~ przepro wadzona
sadzi e obserwacyj Antonladi'ego i K. Graffa.

główn i e

na za -
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Rys. 3.

28 października 1926 r. o 2h 15m
cz. Unlw. Centralny południk
areograficzny 215°. Stan nieba
dobry; powiększenie 300 (M )
średnica tarczy 20" .40.

Rys 5.

8 Listopada 1926 r. o 21h 30m
cz. Uniw. Centralny południk
areograficzny 121° Stan nieba
dobry; powiększenie 200 (M)
średnica tarczy 19" .86.

Rys . 4.

5 listopada 1926 r . o 21h Om C7 .
Uniw Centralny południk areograficzny 181 °. Stan nieba dobry; powiększenie 300 (C.}
średnica tarC7y 20".10.

Rys. 6.

15 Listopada 1526 r. o 19h 30m
cz Uniw. Centralny południk
areograficzny 31 ° Stan nieba
średni; powiększenie 200 (M.)
średnica tarczy 19".10.

Rysunek 5: oprócz szczegółów opisanych przy rys. 4
widoczne są Nectar, Coprates, Thitonius Lacus, Thitonius, Memnonia i Dia. Rysunek 6: Mare f\ustrale, Noachis, f\rgyre .
Hellas, Hellespontus, Pandorae Fretum, Deucalionis Re gio,
Sinus Sabaeus, f\urorae Sinus, Margaritifer Sinus, Gehon , Mar e
Erythreum i Thaumasia.

URI\NJR

Rys. 7.

19 Listopada 1926 r. o 20h 30m
cz. Uniw. Centralny południk
areograficzny 10°. Stan nieba
średni; powiększenie 200 (M.).
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Rys. 8.

23 Listopada 1926 r. o J8h som
cz. Uniw. Centralny południk
areograficzny 311 °. Stan nieba
średni ; powiększenie 200 tM.).

Rysunek 7: to samo co na rys. 6, wyróżnia si~ przedewszystkiem jako ciemna smuga Margaritifer Sinus. Rysu nek 8: Mare f\ustrale, Hellespontus, Hellas, Noachis, Pandorae Fretum, Deucalionis Regio, Sinus Sabaeus, f\usonia Borealis, f\usonia, Syrtis Major, Syrtis Minor, Mare Hadriacum, Mare Tyrrhenum i Japygia.
Czapeczka śniegowa na biegunie południowym była nie wielka, północna wydawała si~ większa lecz trudne, dostrze·
galna. Ciekawy utwór zaobserwowany był 23.XI.1926 (rys. 8).
była to bardzo jasna plamka poniżej czapeczki południowej,
jasność jej była równa prawie jasności czapeczki biegunowej.
Ogólny wygląd Marsa w r. 1926 był nieco inny, niż w r. 1924.
Naprzykład Cerberus (rys. 3) był teraz o wiele słabszy, niż
przed 2 Jaty, zaś Nepentes, dobrze widoczny w r. 1924, nie
był dostrzeżony 1 ).
.
Kończąc opis obserwacyj Marsa, czuj~ si~ w obowiązku
dodać kilka słów z powodu ciągłego, niestety, drukowania artykułów o obserwacjach t. zw. "kanałów". Obserwatorzy, którzy p'1sługują si~ wielkiemi wsoółczesnemi lunetami, jak: An-

toniadi (objektyw 83 cm.), Graf{ (60 cm) i inni nie

widzą żad 

nych .. kanałów", o czem zresztą pisze w swoim artykule Dr.
E. Ryhka 2 ); zaiste jednak dziwić si~ trzeba, kiedy widzimy rysunki, wykonane przez obserwatorów za pomocą niewielkich
lunet, zwykle nieprzekraczających lO cm. Tak naprzykład w bardzo
')
')

Uranja N2 6 (1925) str. 22 .
Uran ja N~ 9 (1925) str. 42.

14

URRNJF\

poważnym zresztą kalendarzu
ków w Niżnim-Nowgorodzie

f\stronomicznym Kółka Miłośni
za r. 1925 ogłoszone są rezultaty
obserwacyj Marsa podczas opozycji 1924 r. Otóż Pierepielkin i Mnrtynow przez 10 cm lunetę (Symferopol, Krym)
nietylko zaobserwowali 81 "kanałów" zwykłych lecz ponadto
7 podwójnych; takich obf1tych szczegółów nie podają ani Antoniadi ani Grn//! Objaśnić to można tylko pilnem studjowa niem m~p Lowetl'a, co zresztą jest ternbardziej prawdopodobne, że autorowie ciągle cytują dzieła Lowelt'a; niemożliwą jest
rzeczą żeby na Krymie przez 10 cm. lunetę można było widzieć więcej szczegółów, niż przez 84 cm. w Meudon.
Czas skończyć z fantazją i "kanałami"!
W artykułach popularnych często się zdarza, że autoroWie urnieszczilją mniej wartościowe i niepewne mapy Marsa
Lowell'a i Schia1mrelli'Pqo zamiast podać znakomicie wykona ne mapy np. Antoniruli'eqo; ,zamieszczanie takich map uważam za niezgodne z duchem astronomj1, opartej na objektywnych obserwacjach a nie na fantazji.

,J. HOENE-WROŃSKI 'l

Z a p

s k i

o aberacji gwiazd niestałych i nierównosc1 w ich
widomych ruchach 2)
przełożył

z francuskiego

PAULIN CHOMICZ .

OD

TŁUMACZA.

Podane w przekładzie dziełko nosi tytuł francuski: ,. Memoires sur
des 11stres mobiles . et sur l'lnegalite dans l'apparence de
leur mouvement. Par J. Hoehne. - De l'lmprimerie de Bertrand el Comp.
Place Neuve Rn. IX" i pochodzi z okresu (r. 1E01). kiedy H.- Wrońsk i
pisał swe uwaqi nad Trak Łiltem astronomji L a l a n d e'a, tak wysoko c e·
nione przez tego ostatniego. i pracował jako astronom w obserwatorjum
w Marsylji kierowanego przt::z S i l v a b e li e'a. Do Zapisków dołączyłem
przekład znajdującego się przy egzemplarzu dzielka (biblioteki Instytutu
l ' ł\berration

1
Pr,qnąc oddać hołd pam ięci wielkiego pols kieno rnyślicie'a i rn•tematyl<a po
)
dajemy przekład zapisków Wr oi1sklego o aberacjl. Prace te dotąd w języku polskim nie były
drukowane.
(Pnyp . Reclakcjl).

1 Pod "gwiazdami nie•tałemi" (a tre' ntobites) autor rowmit ciała naszt"go układu
planetarnego.
2
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Mesjanicznego) Suplementu, pisanego prewdopodobnie przez samego
H.-W roński e g o, jeieli sądzić z charakteru pisma.
Panu Z e n o n o w i Prze s my ck i e m u składam podziękowanie za
łaskawie użyczoną tablicę rysunków, wymienionych w dziełku.
P. Chomicz.

DO CZYTELNIKA.
l n s l y t u t N ar o d o wy') odrzucił te Zapiski. Gdy je przedstawiałem,
na -względzie tylko prawdę. lylko ta prawda skłania mię do zakomunikowania ich ogółowi.
Mam pewność iż wyłożyłem z całą możliwą naocznością, że, jedynie zawdzięczajile przypadkowi, C l a i r a u l objął rachunkiem dwie nierówności, gdy tymczasem miał na myśli tylko jedną.
Pozatem jestem
przekonany, że ci. którzy, mimo tej naoczr,ości, śmieją mniemać, że
aberacja ma je za przedmiot, łatwo wyjdą z tego blędu, postrzegłszy, że
ona nie daje nawet 2 / ,1 sekundy dla Księżyca. W rzeczy samej. łatwo
jest okazać. że dla Księżyca suma tych nierówności sięga aż 20" ' 1 ,.
miałem

10 Vendemiaire an . IX.

O aberacji Planet, Komet i Księżyca.
Wślizgnął się błąd do sposobu rozważania aberacji gwiazd niestaOgó nie się mniema, że ona jest równą ruchowi gwiazdy. obserwowanemu z Ziemi, w przeciągu czasu, jakiego potrzebuje światło, by
przebyć przestrzeń, je oddzielającą. Lecz tak nie jest: aberacja gwiazd
niesbłych podlega tym samym prawom, co i aberacja gwiazd stałych,
wyn0si ona zawsze 20" '/,, fldy promień gwiazdy l niestałej) biegnie prostopadle do drogi oka, wszystko jedno, jakiem i będą jej odl e głość i jej ruch.

łych.

widziany z Ziemi.
Początek tego błędu tkwi w złudzeniu, jakie powoduje ruch względ
ny gwiazd (niest. l. Przyjmujac je za stałe, sądzono . że wystarczy skombinować ruch wzqlędny Ziemi z ruchem światła; albo, co wychodzi na to
samo, przyjąć aberację równą ruchowi względnemu w ciągu czasu, jakieqo potrzebuje światło do przebycia od gwiazdy do nas. f\ wiec. ze
względu na bliskość Księżyca, a zatem na mały przeciąg czasu, .i a kiego
potrzebuje światło, by przebiec tę odległość do Ziemi, sądzono. że aberacja jego nie dosi~ga nawet 1". f\beracja l<siężyca wynosi jedna'<owoż
20" 1/ 1 w czasie zaćmień Słońca i Księ7yca, i 2G" 1 (., gdy łinja węzłów
znajduje się w kwadraturach i Księżyc w syzygjach. jak to się zobaczy •
niżej .

Błąd ten je~t całkiem naturalny, i niema w tern nic dziwnego, gdyby gwiazdy niestałe miały służyć do wykrycia praw aberacji; lecz rzecz
ta jest dziwna. gdyż m~my tu tylko zastosowanie praw odkrytych gdzieindziej. Podamy zaraz to zastosowanie, jakie mieć winno miejsce.
Przyczyną aberacji jest ruch Ziemi, wielkość jej jest uwarunkowana stosunkiem prędkości ruchów Ziemi i światła
F\ więc prawdziwem
1)

Mowa o In tytucie Frdn<•" ldm (P . R.).
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jest to, że ruch gwiazdy wcale tu niema wpływu, i że aberacja jest taka
sama, c:zy gwiazda się porusza, czy też pozostaje stałą.
Przyjmijmy gwiazdę ruchomą w P (rys. 9), Ziemi~ w T; jasnem
jest, że gdy cząstka światła wyjdzie z gwiazdy P, przebiegnie ona swą
drogę PT bez względu na to, co d2.ieje się z gwtazdą P, przćbiegnie 101na
pow1adamy, w kierunku prostym i z takąż sama prędkością, bez wzglę
du na to, czy gwiazda P, pozop
staje stalą, czy też przesuwa s1ę
ńf.'
naprzód lub w~tecz względem 1-'TM
f\beracja PTM jest tedy spowodowana ruchem oka T; wielkość
jej jest uwarunkowana tylko stosunkiem pręakości światła i oka;
jasnem jest, że dla otrzymania
tej w1elkości, niema już potrzeby
uwzględnienia czasu, jakiego potrzeouje światło do przebycta PT,
wystarczy, znC>jąc stosunek tych
'T'
prędkości, naprz)klad, TX i TZ,
wyznaczyć kąt 1-'TM, równy TXZ .
Rys. 9.
f\ jest to ten sam kąt, co i dla
aberacji gwiazd stałych, pozostaje
więc zrobić z niego zastosowanie tutaj.

z

Gdy gwiazda niestała znajduje się w złączeniu lub w opozycji,
droga oka jest prostopadłą do promienia gwiazdy, i aberacja w długości
wynosi 20" 1 /,. W innych polożeniach będzie ona
20"' 1 c o s e l o ng a ej i. Dla redukcji tej aberacji, będącej w obrębie gwiazdy, do eklip·
tyki dzieli się przez Cos. szerokości geocentrycznej. Tym sposobem
2!./'
- '/, Cos. elong. dl a wszys lk'te h
wz Ó r na a b eraclę w dl ugo Ś CI• b ę d zie
Cos. szerok. geoc.
gwiazd niestalych.
Gdy elongacja dosięgA. trzech lub dziewięciu znaków, aberacja
w szerokości jest najwil;kszą dla tejże samej szerokości geocentrycznej.
wynosi ona 2u" 1 /,X Sin. szerok geocentrycznej. W innych polożeniach gwiazdy aberacja w szerokości jest 20" 1 /, X S i n. s z er o k. g e o c
/ S i n. e l o n g: jest to wzór dla wszystkich gwiazd.
Wzory te są te same, co i dla gwia?d stałych. Ich znaki służą
do redukcji prawdziwego mi~jsca geocentrycznego do miejsca widomego.
Po tern wszyslkiem, co powiedzieliśmy, sądzę, ie można nie wchoaberacji Księżyca. Nadmieniam tylko, że
podlega on, jak wszystkie gwiazdy niestale, tym samym prawom aberacji;
w ten sposób znajduje się ja za pomocą tychże wzorów. Powiadam, że
może ona dosięgać 20"1 1~; w rzeczy samej, obliczając ją podług wzoru
dla aberacji w szerokości, gdy Księżyc znajduje się w syzygjach i linja
węzłów w kwadraturach. znajdziemy 20" '1,. .
dzić w szczegóły, dotyczące

Co się tyczy aberacji gwiazd (niest.) we wznoszeniu prostern i w zboczeniu (deklinacji). wystarczy przeprowadzić przez miej!<ce prawdziwe P
(rys. 10), gwiazdy luki: f\8 równoległy do ekliptyki, i CD równoległy do
równika . l w przypuszczeniu, ŻP. miejsce widome jest E albo F, spuścić
prostopadle EB, ED, albo FFI . FC. Znamv PB albo PFI, t. j. aberację
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E

Rys. 10.

w długosci, jako też EB albo
Ff\, która jest aberacją w sze·
rokości. Łatwo znajd; ie się PD
albo PC. co jest aberacją we
wznoszeniu prostem, jako też
ED albo FC, co jest aberacją
w zboczeniu.
Dla redukcji do równika znalezionej tej aberacji we
wznoszeniu prostem, znajdują
cej się w obrębie gwiazdy,
dzieli się ją przez Cosinus
zhoczenia gwiazdy .

14 \' end e miaire an IX .

O

nierówności w

widomych ruchach gwiazd.

Miejsce gwiazdy niestałej, wyznaczone przez obserwacj ę . odnosi
do chwili. gdy cząstka świa1ła, uderzająca w cko w czasie obserwacji,
opuszcza gwiazdę. t•odając tedy do tego miej5ca zaobserwowanego ruch
własny gwiazdy w ciągu czasu, jekiego potrzebuje światło do pr1ebycia
odległości jej do Z1emi, otrzymuje się miejsce dla tejże chwili spo ·
się

strzeżenia.

Wprav..dzie, jeżeli światło potrzebuje zawsze tegoż samego czasu
do przebycia przestrzeni między gwiazdą a Ziemią, można byłoby poniechać tej redukcji, jeżeli ty 1ko potrzebujemy wiedzieć w każdym czasie widome miejsce gwiazdy. Pozostawałoby się zawsze wstecz w stosunku do jet miejsca rzeczywistego na odstęp cn1su, j< kiego potrzebuje
światło do przebycia omawianej przestrzeni.
Otóż, jeżeli przy~ uści się,
że ten odstęp czasu zostaje zawsze tym samym, j a snem jest, że dla
każdej chwili danej miałoby się miejsce rzeczywiste, je ki e zajmuje g11 iazda
w momencie, gdy cząstk:! światła która uderza w oko w tej chwili danej,
ją opuszcza.
Lecz wyznaczywszy w ten sposób 111iejsce wszystkich gwiazd
niestałych nie mni E- j nie mialoby się wprawdzie nigdy ich względnych
pozycyj rzeczywistych . Czas, o który pozostawa loby się wstecz w sto sunku do miejsc rzeczywistych różnych gwiazd. zmienialby się w stosun ku do różnicy ich odległości, gdyby nawet przyjmować je odpowiednio
zawsze równemi.
Tćk samo rzecz ma się z położeniami względnemi jednej i tej sa mej gwiazdy, gdy jej odl~glość od Ziemi a przeto i czas, jakiego potrzebuje światło do jej przebycia, nie pozostają terniż samemi. Powiedziałem już, że miejsce gwiazdy niestałej wyznaczone z obserwacji oznacza to miejsce , gdzie znajduje się gw1azda, gdy cząstka światła, która
uderza w oko w chwili obserwacji, opuszcza ją, albo. co wychcdzi na to
samo, że miejsce widome różni się od miejsca, jakie gw'a zda zajmuje
rzeczywiście, o wartość jej ruchu wlc;snego w ciaf:U czasu, je:kiego potrzebuje światło do przebieżenia jej odległości do Ziemi. Otóż , różnica
ta między miejscem widomem a miejscem rzeczywistem jest tern wię
ksza, im większą jest odległość a więc i czas. jakiego potrzebuje światło do
przebycia tej odległości; jasnem jest że te różnice miejsc, widomego
i rzeczywistego, nie są te same w różnych polożeniach gwiazd. Lecz ,
aby gwiazda wydawala się zawsze w miejscu, zgodnem z miejscem, wy·
znaczonem z obserwacji , która służyła do ustalenia epoki jej ruchu,

18

URfiNJf\

trzeba, żeby różnica ta miejsc widomego i rzeczywistego zostawała zawsze taką, jaką byłaby w ciągu tego spostrzeżenia Stąd wynika, że miejsca widome podlegają nierówności, spowodowanej tą zmianą różnic
miejsc, widomego i rzeczywistego.
1'\ierówność ta może dosięgać l' 4" dla Merkurego, 47" dla Wenus,
21 " 11a dla Marsa. 3",3 dla Jowisza, wreszcie 1".4 dla Saturna. Jest ona
nieznac.mą dla Herszla (Urana) i dla Księżyca.
Najprostszym środkiem do obliczenia tej nierówności jest redukcja
wszy8tkich zaobserwowanych miejsc widomych do miejsc rzeczywistych,
t. j. do m'ejsc, jakie zajmują gwiazdy nrestałe w samej chwili obserwacji. Jest to, czego zda się wymagać natura miejsc gwiazd.
Wystarczy znać ruch godzrnny gwiazdy i jej odległość od Ziemi.
Szuka się czasu, jal<iego potrzebuje światło do przebycia tej odległości ,
oraz ruchu wła! n ' go gwiazdy w ciągu tego czasu. Wielkość ruchu tego,
dodana do zaobserwowant"go miejsca widomego, da miejsca rzeczywiste. Postępuje się odwrotnie , jeżeli się chce znać miejsce widome.

24 \' end e miaire a n IX.

O przypadku w równości. jaka zachodzi pomiędzy aberacją
Planet i Komet , zbadanych dotychczas, a sumą aberacji
prawdziwej i różnicy ich miejsc, rzeczywistych i widomych.
Porównywając sumę równań,

jakie d:Jją aberacja prawdziwa gwiazd
miejsc rzeczywistych i widomych, z równaniem,
jakie wynika z ich aberacji mniemanej . znalazłem je równemi Sądziłem
z początku że sposób ZPstawiania ruchów Ziemi , gwia7dy i światła. jakim posługiwano słę do znalezienia aberacji. mógł bezwiednie nawet dla
autorów, albowiem oni szukali tylko aberacji. być tego rodzaju, że zawierał abcrację i nierówność, powstałą wskutek różnicy miejsc rzeczywistych i widomych gwiazdy. Podjąłem się następnie nieco gruntowniejszeg::> Lbadania natury zestawienia on>awianych ruchów; lecz znalazłem,
i e tylko przy p a d e k powoduje tę równość. Podaję tu, co myślę o te m.
Clairaul. przyjmując r M e m. d e l'fl c a d. 1746) gwiazdę niestałą
w fi l rys. 11) i prowadząc prostą f\ B równolef łą do PQ i równą ruchowi oka
w przeciągu czasu, w którym światło przebywa odległość jej od Ziemi,
i fiC równą ruchowi gwi11zdv w tymże czasie, powiada . że . ponieważ ruch
względny planety jest BC clbo fiD, przyczem kierunek i prędkość świa
tła jest fiN, nale7y pochylić lunetę I"M w kiervnku przekątnej f\E. by
cząstki światła biegły, uie dotykając boków.
Rozumowanie to, powiada
on, jest lakiem samem, jak i dla abf'rc•cji gwiazd stalych, jakie podał on
w swej ro7 p n wie z dn. 11 grudnia 1737, t. j .. że, jeżeli ciało fi wyrzuca
kulki w kierunku i z prędkością fiN, wówczas gdy ośrodek, do którego
wyrzuca się kulki, prH:nosi się z D do fi, t. j. w tym kierunku i z tą
prędkością która odpowiada ruchowi planety z fi do D , cnstki te przybiorą w tern środowi~ku ruchomem kierunek przekątnej fiE; albo co jest
te m samem. jeżeli pozostawimy ośrodek s t~ l) m i jego ruch D fi nadamy
I'Jnecie, t. j. uruchomimy ją pnez NH, równclf'głą i równą Dfl. trzeba
będzie ją pochylić w kierunku Efl, aby kulld, W' rzucane równolegle do
f\N i z ta sarTą szybkością, mogły ją przebyć. Błąd, jakiego się dopuś
cił tutaj C l a i raut przy zestosowaniu tego ro7Umowania, prawdziwego
,y sobie , polega na tern, że przyjmuje on ruch względny NH Ziemi zamiast jej ruchu rzeczywistego. Prawdziwem jest, że, jeżeli ZierTia poruniestałych i różnica ich

19

URf\NJf\

sza SI~ rzeczyw1sc1e w kierunku i z prędkością NH, gdy w tym czasie
kulki przebiegają f\N, naiPżałoby pochylić lunet~ NM w kierunku prze ,
kątnej f\ E, aby te kulki mogły ją prze biec; lecz, ponieważ ruch rzeczy ,
wisty Ziemi jest różny od NH . grlyż ta jest jPj ruchem wzglt;dnym od.
nośnie do gwiazdy, oczywistem jest że h1necie trzeha nadać inne po chylenie, aby przy ruchu jej w kierunku PQ z odpowiednią jej prędkos
clą kulk i, jakie wyrzuca ciało f\ w tym samym kierunku i z t ą sam ą

:D·-----7'\,
,

,,

,

Rys. 11 .
prędkością, mogły ją p rz ebyć . f\ więc prawdą jest , że ten sposób zesla
wienia ruchów Z1emi , gwiazdy i światła nie obejmuje zgoła nic, co mia loby zadośćuczynić dwu nierównościom, powstałym wskutek aberac!1
gwiazd nie stałych. Dzi~ki przy p a d k o w i tedy, przez pomylk~ . docho dzi się do kąta f\NW, równego ruchowi gwiazdy . widzianego z Ziem 1
w ciągu czasu, gdy światło przebiega przestrzeń między gwiazdą i nami ;
ruch ten, jak to okazałem , jest zaws1e równy sumie omawianych nie równości.

Jakąkolwiek b~dzie odległość PT (rys. 12) Ziemi T do planety P,
Ziemia przebiega zawsze w ciągu czasu, jakiego potrzebuje światło do
pnebycia PT, taką przestrzeń MT, t.e kąt TPM będzie równy aberacj i
PTR planety. Jeżeli w tym samyrr. czasie ruch własny planety jest Pf\
albo PB, to różnica pomiędzy j ej miejscem rzeczywistem i miejscem wi domem b~dzie to kąt PTf\ albo PTB. Otóż, ruch geocentryczny planety
w ciąqu tego czasu. jeżeli ona porusza się w kierunku f\, stanowi-: bę 
dzie różnicę kątów TPM i PTf\. i jeżeli si~ porusza w kierunku B, sumę
kątów TPM i PTB, skąd wynika , że ten ruch geocentryczny równa się
sumie nierówności. powstałych wskutek aberacji , i różnicy miejsc. rzeczywistego i widomego, planety Tym sposobem. mniemając, że aberacja
planet równa się ich ruchowi geocentrycznemu w czc sie. w którym świa 
tło przebiega ich odległośĆ do Ziemi, przyjęto w rachubę . nie wiedząc
o tern . dwie nierówności.
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Stąd wynika, ze wszystkie miejsca planet, poprawione o aberację ,
znaną dotychczas, wolne są od tych nierówności
Lecz tak nie jest
z . Księżycem; suma jego aberacjl i różnicy między jego miejscem rzeczywistem l wldornem, obliczonych wedlug zasad, jakle podałem w dwóch
poprzednich zapiskach. wynosi 20" 0 / 4 w nowiu Księ7yca, wówczes gdy

R

T

Jt1
Rys 12.

aberacja przyjmowana dotychczes
nie daje nawet 2/ 8 sekundy. Wydaje
się napnód dziwnem, dlaczego ruch
geocentryczny, który, jak do~ iedliśmy, równa się zawsze sumie tych
dwóch nierówności. nie jest takim
samym dla Księżyca. Wszelako nl ~
co uwagi wystarczy, by prąznać, ż e
ten dowód ma miejsce tylko dla
gwiazd, odbywających ruch własny
bez względu na ruch Ziemi. Otóż ,
orbita Księżyca , a przeto i on sam,
unoszą się razem z Ziemią, nie jest.
więc dziwnem, że jego ruch geocentryczny nie odpowiada sumie nierówności. powstałych wskutek aberacj i
i różnicy jego miejc:c widomych l rzt> czywlstych. ft więc prawdą jest, ż e
wszystkie znane miejsca Księżyc a
są obciążone dwiema temi nierównościami.

Powiem jeszcze kilka słów o sposobie, w jaki można będzie od tej
pory przyjmować w rachubę te nierówności. Naprzód, co się tyczy planet, możnaby nadal posługiwać się tern. co się nazywa aberacją planet.
Lecz poco szukać okólnych dróg, kiedy, idąc prosto, można dojść prę 
dzej l łatwiej. Wystarczy przyjąć w rachubę aberację, która jest bardzo
prostą , by zredukować miejsce widome. spowodowane 11beracj ą,
do miejsca w i d o m e g o praw d z l w e g o; następnie . znalazłszy heliocentryczne miej.,ce widome, szuka się czasu, jaklego potrzebuje światło
do przebycia odległości od planety do Ziemi. i ruchu heljocentrycznego
w ciągu tego czasu; ruch ten, dodany do miejsca heljocPntryczneqo w id o m e g o, da miejsce heljocentryczne rzec z y w i s t e. Co do Księżyca,
to można będzie w ten sam sposób przyjmować w rachubę oddzielnie
te nierówności.

Suplement do Zapisków o A beracji Gwiazd

niestałych.

Zaznaczyłem, że rozważania poprzednie nie wystarczają dla wy znaczenia miejsca rzeczywistego Kslę7yca. o ile ono zależy od miejsca
'Widomego. N~leży wprowadzić jeszcze trzeci eiPment.
Widzieliśmy, że suma nierówności , powstałych wskutek l!beracji
Księżyca i wskutek różnicy międ7y jego miej~cem rzeczywistem l miejscem widomem. może dosięgać 20" 8/ 4 : w rzeczy samej, aberacja same
daje 20" 1/0 , zaś &fu sekundy może być spowodowane różnicą między
miejscem neczywlstein i miejscem widomem czyli różnicą . która wynika
z ruchu Ksleżyca po jego orbicie w ciąqu CZ?SU. w jakim czą~tka światła
przebywa przestr7eń, oddzielającą Księżyc od Ziemi. Widzieliśmy nadto
(str. 191, że dla phnet sum 1 tych nierówności równil się zawsze Ich
ruchowi geocentryrznemu, który odbywa się w ciąau czasu. jaklego pot rzebuje światło do przebycia ich odległości do Ziemi ; lecz. że ta rów n ość nie zachodzi dla Księżyca (str. 19-20) z powodu unoszenia jego
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orbity. Dlatego to, jeżeli si~ tylko chce przyjmować pod rachub~ oma wiane dwie nierównośct, należy dla Ksi~życa obliczać je oddzielnie, i su ma ich może si~gać, jak to już rzekliśmy, 20" 8/ 4 •
Otóż, suma tych nierówności
mogłaby wykazywać różnicę mi~dzy
miejscem widomem Księżyca, spowodo>Vanem aberacji\, i jego miejscem
rzeczywistem wówczas tylko, gdyby jego orbita b.yła stalą: w rzeczy samej , w sposobie, w którym rozpatrywaliśmy te nierówności, uważaliśmy
Ksl~życ, jako przebywający w p·1nkcie niejako absolutnym w przestrzeni ,
nie zaś względny m odnośnie do Ziemi. Nie należy myśleć, żeśmy
wprowadzili unoszenie orbity do sposobu rozważania tych nierówności, wszaK myśmy to uznali za przyczynę tego, że dla Księżyca suma tych
nierówności nie odpowiada ruchowi geocentrycznemu. Unoszenie orbity.
uważane jako warunei<: tej zmiany, dowodzi tern samem, że orbita nie
wchodzi do sposobu rozweżania nierówności,powstelych wskutek aberacji
l różnicy miejsc rzeczywistego i widomego KsiE:życa. Rzeczywiście, tam .•
gdzie rozważaliśmy te nierówności , suma ich odpowiada ruchowi geocen trycznemu gwiazdy, który odbywa się w czasie, gdy światło przebyw a
jej odległość do Ziemi (str. 19); trzeba przeto, by to, co zmienia to
okreśłen•e. było nowym warunkiem, trzeba, by unoszenie orbity, powc dujące zmianę w tern. co wynika ze sposobu rozważania dwu nieróv:ności omawianych, nie wchodziło do niego.
Stąd wynika. że, aby otrzymać miejsce rzeczywiste Księżyca, o ile
ono zależy od miejsca widomego, trzeba, prócz nierównC'ści, o których
mówiliśmy, przyjąć w rachubę unoszenie orbiły.
Otóż , różnica miejsc
Księżyca, powstała wskutek unoszenia jego orbity . jest stale równą
j prze• iwną aberacji Księżyca we wlaściwem znaczeniu, jak to łatwo
okazać; tym sposobem, jeżeli zestawi się unoszenie to z aberacją i róż·
· nicą miejsc. rzeczywistogo i widomego Księżyca, powsta'ą wsk"tek jego
ruchu po orbicie, to dwie pierwsze wartości znoszą się i pozostaje na
c ałą nierówność tylko różnica miejsc Księżyca. powstała wskutek jego
ruchu po orbicie w ciągu czasu, jakiego potrzebuje światło do dojścia
od Księżyca do Ziemi. Ta ostatnia wartość odpowiada ruchowi geocentrycznemu Księżyca w omawianym czasie i przeto temu co nazy11 ano by
a b er a c ją Księży c a: widocznem jest, że wartość ta powstała z przy
czyny zgoła różnej od tej, jaka sprawia to, co jest właściwie aberacją .
Ta może dosięgać 20" 8 / 4 , lecz stale równoważona jest unoszeniem orbity .
Tylko pomijając unoszenie orbity, zrobiłem wniosek (str 191, że su ma nierówności. będacych przedn~iotem niniejszych zapisków, może dosięgać 20" 8 ( 4 , i że przeto wszystkie miejs<.a znane Księżyca są obciążone
temi nierównościami. Wpływ unoszenia orbity winien tedy zmieniać to
określenie, to też znaleźliśmy, że trzy nierówności Księżyca. które po
wodują różnicę jego miejsc, rzeczywisty,_h l widomych. redukują się do
tej, jaka powstaje wskutek jego ruchu po orbicie w przecią~u czasu .
jakiego potrzebuje światło do pnebycia odległości Księżyca od Ziemi. Ta
ostatnia wartość jest dostatecznie mała, by mogla być porninidą tak . że
znane miejsca Księżyca mogą być uważane za wolne od omawianych
nierówności.

Widzimy, że przypadek pr7yczynił się do ścisłości, z jaką znamy
miejsce Księżyca i planet, zwłaszcza miel~ca Księżyca. Szukają~ aberacji Księżyca , znaleziono wartość odpowiadającą wartości na nierównoś ć
zgoła Innej natury. i na szczęście aberacja. we właściwem znaC7eniu ,
okazujP- się zniesiorą przez trzeclą wartość znów Innej natury . Jest rzec zą pożyteczną albo przynajmniej zaspokajającą oddzielić różne te nie równości i wznieść się tym sposobem do źródła domniemanej aberac ji
gwiazd niestalycll.
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Ś. p. Bohdan Zaleski.
( * 1887 -

Dzieło życia
czuwają najsilniej

i- 1927).

i tragedję przedwczf'snej śmierci Jego od ci, którzy uprzytomniają sobie tak niedawne
jeszcze chwile, gdy Zaleski z nieopuszczającym Go nigdy en tuzjazmem rozwodził się przed nimi o przeróżnych poczyna niach naukowych . Przy zaledwie dosłyszalnym szepcie, świad
czącym o trawiącej Go ciężkiej chorobie, oczy Jego pałały
wówczas ogniem wielkiego umiłowania zawodu astronoma, za ·
wadu, jaki przełożył nad gotowany Mu zrazu przez los - dostatni żywot ziemianina; oblicze Jego jaśniało ufnością w nur tujące Go w ciągu kilku lat ostatnich rozwiązanie pewnego za gadnienia, a serce napełniała troska bolesna o zwłokę w wy ·
konaniu zakreślonego programu prac, które miały Go przenieść
niebawem na jednoroczną serję obserwacyj do Nowej Zelandji.
Nie zabiegając o środki na wyjazd wypoczynkowy dla
poratowania zdrowia, dniem i nocą rozważał szanse ukończenia
rozpoczętei pracy... Mierząc zawsze siły na zamiary, był do
ostatnich niemal chwil dobrej myśli, że akurat zdąży jeszcze
wstrzymać widmo zbliżającej się śmierci ...
F\ ono zbliżało się i zbliżało ...
Oparł wówczas oś myśli swoich na nadziejach w uczn i
swoich. Bo też najświetniejszą kartą dzieła życia Jego była
troska o nich najserd e czni ejsza.
Bezprzykładną odznaczał się umiejętnością kierow a nia pracą przygotowawczą młodych astronomów. Szedł z nimi ciągle
naprzód, w jakiś dziwny, dla nikogo nieuchwytny, sposób wpa jając w nich umiłowanie przedmiotu i coraz rzadziej dziś spotykany idealizm.
. Dalekiemi były Mu wyniosłość , chęć zaimponowania, czy
powalenia swym autorytetem profesorskim. Przeciwnie, bezzazdrośnie odsłaniał przed uczniami Swe ideje i radował s, ię , że
rozrastały w plon bujny ...
Skądże moc ta wielka duszy Jego. skąd idealizm?
Czyżby wypłynęły z pasma udręczeń Jego moralnych
i fizycznych, jakie przeżył w Rosji, od chwili przewrotu bolszewickiego i kompletnej ruiny majątkowej aż do heroicznego
przedarcia się wraz z rodziną w roku 1921 przez Dniestr
i kordon graniczny do Polski?
Wiemy jednak, że udręczenia Jego ówczesne opromieniewywała wiara w powrót do Polski Wolnej i możność złoże-
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nia całego jestestwa swego na Ołtarzu odradzającej się Nauki
Polskiej.
l Istotnie.
Pięć lat niespełna pracy Jego mozolnej i bezwypoczynkowej starczyły, że w Pomaniu, na Górczynie, powstała niemal
z niczego n0wa placówka naukowa -Obserwatorjum f\stronomiczne - żywy pomn1k zdolności organizacyjnych i tempera-•
mentu naukowego Zgasłego ...
Pojmując cios wielki, jaki poniósł Uniwersytet Poznański
i ł\stronomja Polska przez stratę wybitnego pedagoga i założy·
ciela Obserwatorjum tamtejszego,-i ze strony kół Miłośników
f\stronomji wyrażamy żal serdeczny, z powodu odejścia od nich
Tego, który na wezwanie ich, jeden z pierwszych stanął radośnie do pracy popularyzującej wiedz~ astronomiczną w Polsce, o czem świadczą dobitnie pierwsze zeszyty "Uranji", dwie
broszury p. t. "0 budowie wszechświata" i "0 Księżycu-sre
brnym glol:,ie", oraz szereg odczytów poznańskich.
Cześć świetlanej pamięci Bohdana Zaleskiego!
F.

Kęp

i 1i ski.

Na zebraniu dyskusyjnem T. M. f\. w d. 5 lutego r. b.
zbieranie składek na Narodowy Instytut f\stronomiczny dla uczczenia pamięci ś. p. dr. Bohdana Zaleskiego.
Wśród obecnych zebrano 52 zł wogóle zaś zadeklarowano
125 zł. Po uzupełnieniu listy na Walnem Zebraniu 25 b. m.,
kwota zostanie wpłacona na konto Narodowego Instytutu f\stronomicznego w P. K. O
(Przyp. Red .).

zaporzątkowano

Obserwacje.
Zorza polarna. Rok 1926 był wyjątkowo bogaty w zorze polarne,
zaobserwowane w szerokościach średnich, a zwłaszcza w Polsce. Jeszcze nie dotarła do Sz. Czytelników nasza notatka o zorzy z dria 14-go
września
gdy oto w dniu 15 października JS;;:6 pojawiła s·ę nowa zorza
polarna. piąta zkolei na ziemiach polskich, a czwarta. zaobserwowana
przez Wydział Morski w Nowymporcie. Poni• waż opis zorzy podaliśmy
na inne m miejscu (11 s t r . N a c h r. 5472), przeto ograniczzmy się tu do
przytocze11ia niektórych tylko szczeg( łów Zorzę sp< strzeż< no o godz.
18.15. Piękne to zjawisko przedstawiHłO się w rosleci jasnych smug
świetlnych, poC?ątkowo zielonych, potem przechodzących w barwę :tółtą
i czerwoną. Smugi te wystr7eliwały do wysckości 3C,O. O godz. 18.40
poczęły ukazywać się draperje. wfdrując na zachód i rozpływając się
po drodze. W runkcie kulminacyjnym. o godz. 20.15, zorza przedstawiała się w postaci jasnej zielonej plamy. zmieniającej szybko swe rozmiary i barwę. l •alsze obserwacje utrudniło nieco zachmurzenie. Zorza
zgasła wkrótce po 23 godz. cz. śr. eu~ .
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Zorzę tę,

jak mi komunikuje kol. M. Kowa l c z e w ski, obserwo

również w Wilnie . Nadto pisma astronomiczne podają obserwację,
dokonaną w Królewcu. Jest rzeczą prawdopodobną, że również rok 1927
będzie bardzo obfity, jeśli nie obfitszy, w tego rodzaju zjawiska.

wano

E. S t e n z.

Kronika astronomiczna.
Komety. W 1926 roku pojaw'lo się ogółem 7 komet. Wiadomoś c
o pierwszych 4 kometach zostały pcdane w kronice astrcnornicznej numerów 2 i 4 Uranji z r. 1926. Teraz podamy dane, tyczące się 3 ostatnich komet, dostrzeżonych w jesieni 1S26 roku. Jedna z nich jest nową,
przedtem nieznaną kometą, 2 zaś są okresowe, których powrót zostlli
zaobserwowany.
17 października 1926 r. w Bergedorfie pod Hamburgiem odszukał
S c h w a s s m a n n kometę okresową G i a c o b i n i 'e g o - Z i n ner a
tej komety przez punkt przysłoneczny nastąpito
(1926e.). Przejście
11 grudnia 1926 r. W chwili odkrycia 17.X. kometa miała jasność 14- 15
wielkości.
Następną

kometę odkrył 4 listopada 1926 r. na kliszy C o m a s
S o l a w Barcelonie. Kometę oznaczono przez 1926f. W chwili odkrycia kometa była 12-ej wie'kości. Z obserwacyj 7, 15 i 28 listopada
f\. C. D. C rommelin obliczył elementy orbity, z których wynika, że droga
tej komety jest eliptyczna z okresem obiegu dokola Słońca, wynoszą
cym przeszło 8 lat. Przejście przez punkt przysłoneczny spodziewane jest
21 mar <a 1927 t·.
Ostatnią kometą z roku 1926 była kometa okresowa N e u j m i n a
{1926g), której powrót został dostrzeżony 6 listopada 1926 r. przez tegoż
N e u j m i n a w obserwartorjum Simeis na Krymie. Kometa w chwili
odkrycia 6.XI. miała jasność 14m.S.
W 1927 roku odkryto już jedną nową dość jasną kometę, która
została owaczona przez 1927a. · Odkrył ją 13 stycznia 1927 r. B l a t h w a y t
w f\fryce Poludniowej. Kometa leży na południowej półkuli nieba;
w chwili odkrycia współrzędne jej były: C1.= }5h 44m' o= -29°46'; ruch
dzienny we wznoszeniu prostern +12s, w zboczeniu (deklinacji) -50'.
Jasność w chwili odkrycia była gm,Q. Obecnie kometa porusza się na południe i u nas nie jest widoczna.

Widmo gwiazdy Nova Pictoris . Badając widmo tej gwiazdy, D a w i·
d o w i c z znajduje, że 2 tygocnie przed maxi m u m blasku uważać ją
mogliśmy za karła, a w czasie milximum za olbrzyma tej samej klasy
(cF 5!. Według S e ar e s'a temperatura gwindy-olbrzyma klasy F5 wynosi
6080°, a Słońca 5700°. Ponieważ gwiazdę Nova Pictoris uważać możemy
za nad-olbrzyma, więc w pi<>rwszem przybliżeniu uważamy, że temperatura jej jest równa temperaturze Słońca. Jeż<>li przez Ms ozn>~czymy
jasno~ć absolutną Słońca, a przez Mn - absolutną jasność 1 ) nowej gwiazdy, to promień jej rn = 0.2 1 Mn - Ms ). D a w i d o w i c z zakłada. że
wzrost jasności nowej gwiazdy jest wywołany przez nagle powiększenie
jej objętości. Przy tem założeniu D a w i d o w i c z znajduje, że 28 maja
1925 r. promleń Nova Pictoris było 50 razy większy od słonecznego.
w czasie zaś maximum, qdy jasność tej gwiazdy była o }m.3 większa, promień jej był 90 razy większy od słonecznego. Stąd wynika, że gazy
l) Definicja absolutnej

jasności została

pad•na w N'• 4 Uranji, str. 109, uwaga na dole
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absorbujące powinny odbiegać od środka gwiazdy z prędkością
34 km /sek. , co się w przybliżeniu zgadza z obserwacjami.

około

(H. C. 295).
Pryczyny zmian blasku u cefeid. Je a n s przypuszcza, że cefeidy
o Cephei. są w stanie nieukończonego jeszcze
rozdwojenia Okres zmienności blasku jest równy wówczas okresowi
obrotu tych gwiazd. E d d i n g t o n wskazuje na możność sprawdzenia
doświadczalnego tej teorji; jeżeli bowiem
przypuścimy, że promleń
o Cephel ma promień = 20 000.000 km., to przy okresie obrotu około
5 dni, mielibyśmy na równiku przędkość linjawą 270 km /sek. Wobec tego
prążki widmowe powinny być rozszerzone do 3f\ .
(Mirowiedienje XV, 213).

t. j . gwiazdy zmienne typu

Ilość gwiazd w układzie Drogi Mlecznej. Na podstawie katalogu .. wy branych pól" Kapteyn'a, astronomowie Seares i Van Rhijn obli czają, że do 21-ej wielkości fotograficznej rr.amy 890.000.000 gwiazd. a do
20-ej wielkości wizualnej - 1.000.000.000 gwiazd. Rstronomowie ci przypuszczają, że ogólna ilość gwiazd naszego układu Drogi Mlecznej jest
rzędu 30.000.000.000.
(Mirowiedienje XV, 214).
Układ

gwiazdowy N.O.C. 6822. Rstronom amerykański E. H u b b i e
skupienie gwiazd i mgławic, oznaczone w New Generał Catalogue
Dreyer'a {N. G. C.) numerem 6822. Skupienie to jest podobne do obło
ków Magellana i według S h a p i e y'a odległe jest od nas o 1.000.000 lat
światła . W skupieniu tern znaleziono mgławice gazowe, których widmo
jest podobne do widma mgławic , należących do naszego układu Drogi
Mlecznej. Srednica tych mgławic jest rzędu 40 parseków. Z 15 gwiazd
zmiennych w tern skupieniu 11 okazało się cefeidami. Skupienie mgła
wic i gwiazd N . G. C. 6822 jest jednem z najbliżs.:ych od nas.
(Mirowiedienje, XV 214).
zbadał

Próżnia gwiazdowa w gwiazdozbiorze T11rcza Sobieskiego. M. W o l f
znajduje obok miejsca, w którem widzimy bardzo dużo gwiazd, okolicę
nieba bardzo ubogą w gwiazdy. Miejscowość bogata w gwiazdy leży
w okolicy a-=18h 40m3, 0--' -6°14'; znajdujemy tam w 1° kwadratowym
24983 gwiazd do 16.5 wielkości. W sąsiedniej miejscowości , ubogiej
W gwiazdy, położonej W okolicy o:= 18h 45m .3, o=-4°35', znajdujemy W 1G
kwadratowym tylko 1212 gwiazd . Ponieważ logarytm ilości gwiazd
. w funkcji jasności przebiega w obu dziedzinach równolegle, więc wraże
.nie . próżni gwiazdowej" jest wywołane przez absorbcję w ciemnej
mgławicy .

(A . N. 229, str. 1- 4) .
ilość

gwiazd w okolicy bieguna galaktyki. M. W o l f znajduj~ , że
w okolicy biegun a północnego galaktyki wypada na 1° kwadratowy 578
gwiazd do 17'/ 1 wielkości. Okolice te są znacznie uboższe w gwiazdy,
niż t. zw . .. próżnie" gwiazd w Drodze Mlecznej

(A. N. 229. str. 3-8).
Rozmieszczenie gwtazd. Astronom szwedski M a l m q u i s t na podstawie statystycznych badań dochodzi do wniosku , że w klerunku prostopadłym do płaszczyzny Drogi Mlecznej w odległości 1100 parseków
gęstość rozmieszczenia gwiazd wynosi 0.01, t. j . gwiazdy są 100 razy
rzadziej rozrzucone. niż w sąsiedztwie Słońca .

(V. f. S . 61 :,tr. 244-250).
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Kosmiczne chmury wapnia. Niektóre gwiazdy dają w swem widmie
lin je absorbcyjne wapnia, które wskazują r.a zupełnie inną prędkość radjalną,
niż pozostale linje metalicme. Wobec tego naleiy przypuszczać, że
w przestrzeni un'Jszą się chmury wapnia, pochłaniające promieniowanie
gwia7.d. S t r u v e zbadał 36., tych gwiazd typu O i B i znaldzł że cbmu·
ry wapnia są tak rozrzucone w przestrzeni, jak ciemne mgławice ; w po ·
bliżu płaszczyzny Drogi Mlecznej znacznie się zagęszczają. dalej zaś od
niej spotykamy je rzadziej
(L'Astronomie, Nov. 1926).

Odle~łość mg'awic soiralnych. Odległości mgławic oceniane bywają
według różnych metod. Przedewszystkiem na uwagę zasłu.:1ują tu metody,
oparte na porównaniu jasn Jści nowych gwiazd oraz zmiennych typu
il Cephei (Cefeid z jasnościami w naszym ukbdzie gwiazdowym. Jako
jasność absolutną gwiazd nowych w chwili meximum blasku Lu n d m ark
przyjmuje równą -6m.9. Ponieważ nowe gwiazdy N wielkiej mgławicy
Andromedy dochndziłv w maximum blasku do średniej jasności +I6m.34,
więc L u n d m ark oblicza odległość tej mgławicy na 1.400.0CO lat światła,
a jej średnicę na 60.COO lat światła.
Na podstawie zachowania się cefeid w mgławicy, oznaczonej przez
M.33 (w gwiazdozbbrze Trójkąt~ l. H u b b l e znajduje, że odległość tej
mgławicy wynosi 950000 lat światła.
Ob ok powyższych 2 me.tod są i inne; do jednej z nich, podanej
przez astronomil estońskiego O p i k a wchodzą: masa, prędkość linjowa
obrotu w pewnej odległości od środka oraz energja, wypromieniowana
przez jednostk<; m'isy. Na podstawie obserwacyj P e a s e'a, który wyznil·
czył przędkość obrotu mgławicy N. G C. 4594 (w gwiazdozbiorze Panny),
L u n c!. m a r k znalazł, 7e odległość tej mgławicy, obliczona według me.
tody Opika, wynosi 56.0CO 000 lat światła; średnica jej wynosi l 10.000 lat
światła, masa zaś jest 3~'.000.000.uOO razy większa od masy Słońca .
(L'Astronomie, Nov. 1926).

Ruch Słońca względem układu gromad kulistych i mgławic soiralnych .
Badając prędkości radjalne 43 mgławic pozagalaktycznych, t. j. nie należących do naszego układu Drogi Mlecznej. S t r i:i m b er g znajduje na·
stępując.y kierunek ruchu Słońca i prędkość jego względem tych grup .
W sto~unku do gromad kulistych Słońce porusza się w kierunku punktu
a=320°, o=+65° z prędkością 330 km/sek. Względem mgławic pozaga·
taktycznych (spiralnych) Słońce porusza się z prędkością 344 km/sek .
w kierunku punktu '].c.c-305°. ~-+56°.
( L 'Astronomie, Nov. 1926).

Kronika T. M. A.
Zebrania. W okresie między l października 1926 r. i 1 lutego 1927 r.
odbyły ~ię 4 zebrania Zarządu i 2 posiedzenia dysku'>yjne.

Posiedzenia Zarządu odbyły 'się w dn . 7.X, 4.XI, 2 Xil 1926 oraz
14.1. 1927, zaś dyskusyjne: d. 22.X. 1926 r. z odczytem p. J. M er g e n·
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t a l e r a p. t. "0 ewolucji gwiazd ", oraz d. 17.:\.11 z odczytem p. dr. E.
S t e n z a p. t. "0 budowie fizycznej słońca ''. Oba posiedzenia ilustrowane przezroczami, odbyły się w f\udytorjum Zakładu Botanicznego
Uniw. Warsz. i zyskały wyrazy uznania ze strony licznie zgromadzonych
członków T. M. f\ ora7 gości.

Zwyczajne Walne Zebranie T. M. f\. odbędzie się 25 lutego r. b.
w Zakładzie Botanicznym Uniw. Warsz. (Krak.-Przedm. 26t28) o 18 g.
w l terminie, w razie zaś nieprzybycia przewidzianej statutem ilości człon
ków o 19 godz. w 11 terminie. Członkowie proszeni są o liczne przybycie.
Akcja wydawnicza. W zrozumieniu trudności, jakie napotyka miNieba z braku odpowiadającego potrzebom amatorskim kalendarza, T. M. f\ . wydało swój kalendarz astronomiczny na r. 1927.
Wydawnictwo to członkowie otrzymali bezpłatnie.
Przyznane przez Wydział Nauki M. W. P. i O. P. subsydjum w wysokości 500 zł. ułatwi znacznie wydawanie "Uranji" .
Zaznaczyć należy, że Magistrat m. Łowicza również udzielił Towarzystwu subsydjum w wysokości 50 zł., przeznaczając je na remont dostrzegalni.

łośnik

Nowe

książki.

przerwie, wywołlmej ziemi warunkami finansowemi,
11-gi tom "Publikacyj" Obserwatorjum Warszawskiego , zawierający dalszy ciąg ciekawych badań !prof. M. 1\amieńskiego nad kometą
Wolfa oraz prace doc. dr. F. Kępiriskiego: o perjodycznej komecie Kopffa i o wzorach astronomicznych, użytecznych przy poprawianiu orbit.
Po

dłuższej

ukazał się

Calendarium Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego
na r. 1927, wydał prof. T. Banachiewicz. W Calendariu:n, podobnie jak
w wydaniu na rok ubiegły, znajdujemy położenie Słońca, Księżyca i planet, księżyce Jowisza i zjawiska, zakrycia gwiazd przez Księżyc, zaćmie 
nia i L d. W drugiej części na szczególną uwagę zasługuje ciekawy
artykuł prof. T. Banachiewicza "Dokładny czas za pomocą radjo". Dalej
w Calendarium tern umieszczono opis planet w 1927 roku .
• Przyroda i Technika" miesięcznik poswięcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Lwów, ul. Czarnieckiego l 12.
Nr. l, 6-go roku istnienia tego popularnego czasopisma, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, przynosi
bogatą i 7ajmuiącą treść. Dr. M. Koczwara w artykule p. t. .Analiza pył
kowa torfowisk" podaje wyniki badań geologów i botaników nad torfami, które pozw'-liły zrekonstruować wahania klimatyczne w Europie po
ustąpleniu lodowca. Artykuł z dziedziny aslronom.ii dr. J. Gadomskiego
zaznajamia czytelnika z najnowszemi poglądami na t. zw .• mgławice
ciemne'', dział technologii reprezentuje wysoce interesująca praca inż.
dr. St Micewicza: p. l. .O energ ii i odmianach materiałów wybucho wych". Stale utrzymywane działy ożywiają krótklemi notatkami tresć
numeru . " W sprawach bieżących" zamieszczono szkic pióra inż. W.
Szaynoka i dra L. Wasilewskiego o lO-leciu działainośd .Chemicznego
Insty1 utu Badawczego ", placówki naukowej, stworzonej dzięki inicjatywie
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i niezmordowanej pracy Prezydenta l. M oś c i ck i e g o. Dalsze zaś
d:..lalv informują czytelnika o najnowsżych zdobyczach i postępach wiedzy, .rzeczach ciekawych", o tern co sie dzieie w Polsce. "Ruch nauko.wy i organizacyjny• donosi o zjazdach naukowych, zaś ocena książek
i przegląd cżasopism orjentuje czytelnika w najnowszych publikacjach,

Lista członków T. M. A.
przyjętych

w okresie 1/X 1926-1 /11 1927.
Członkowie popierający.

Brennejsen Leopold 'l
Podgórski Mieczysław

dr. med.
buchalter

Członkowie rzeczywiści.
Przasnek Wawrzyniec
Czystawski Jan
Buchholtz Jan
BuchhoiŁzowa Janina
Rogowa Jadwiga
Knake Juljusz
Popławska Marja
~adziszewski Ignacy
Zukowska Helena
Chełmoński Zygmunt
Grabski Stefan
Pigłowski Jerzy
Koob Władysław
Plar Anna
Kolitowski f\dam
Grzegorzewska Zofja
Lemański Jan

nauczyciel
inspektora szkolnego
asystent P-.~litechniki Warszawskiej
urzędniczka prywatna
zastępca

urzędnik państwowy
urzędniczka państwowa

profesor Politechniki Warszawskie j
major-inżynier

konsul
student
nauczyciel
naczelnik stacji pomp
studentka U. W.
urzędnik M. S. W.

Członkowie Koła Młodzieży.
Epsztejn Efim

uczeń

Luneta astronomiczna Zeissa, największy model przenośny amatorski i do demonstracji komp l etna. z powodu choroby do sprzedania.
{)bjektyw 13 cm, powiększenia astronomiczno-ziemskie 12 do 41-0 razy.
gwiazdy d) 13 wielbści wł"!cznie. Szczegóły za nadesłaniem znaczka
pocztowego pod adresem: Olkusz, Jan Ludwiński.

') Dotychczas członek rzeczywisty.
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Tajemnice Wszechświata.
Ąrt.

6.

Przyciąganie.

Drogi planet i komet.

Już starożytni zauważyli, że wśród
rzących jakby niezmienne konfiguracje

licznych gwiazd, two .
gwiazdozbiorów, kilka
zmienia stale swe miejsce na niebie. Gwiazdy te nazwanoruchomemi albo planetami od wyrazu greckiego ?tAavaoo - błą
dzę.
W starożytności nazywano planetami Słońce, Księżyc,
Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Obecnie do
wielkich planet zaliczamy jeszcze odkrytych w czasach nowożytnych Urana i Neptuna, oraz Ziemię.
Gdy śledzić będziemy zmianę miejsca planet wśród gwiazd,
to zauważymy, że planety z atrzymują s;ę jakby w biegu, cofcają się i tworzą pętlice .
Przed Ko JJerni kiem uważano Ziemię za nieruchomą, do Układ ten
koła niej zaś obiegały Słońce, Księżyc i planety.
znany jest pod nazwą układu
Ptolemeusza. F\by wytłuma 
czyć pozorne pętlice i ruch
wsteczny w tym układzie,
astronom grecki, R i pparch
(Ił wiek przed Chrystusem),
uważał, że planeta biegnie
po kole o promieniu Pf\, którego środek P z jednostajną
prędkością biegnie dokoła Ziemi po większem kole PQRS.
Mniejsze koło f\BCD nazwa ·
no epicyklem, większe PQRSdd l>rentem (rys. 1 ).
Jednakże wszystkich
właściwości biegu planet teorja ta nie objaśniała, pomimo
to uchodziła prze1 długie wieRys. l.
ki za niewzruszoną prawdę .
D o p i ero Kop erm:k (1473 1543) zerwał z dogmatem nieruchomości Ziemi, wykazując, że
cofanie się planet i pętlice objaśnić można znacznie prościeJ,
jeżeli założymy, że Słońce jest nieruchome, a Ziemia wraz
z innemi planetami biegnie dokola niego.
Kopernik przypuszczał, ze planety obiegają dokoła Słońca
po kołach, nierówności zaś ich biegu starał się wytłumaczyć
tern, że Słońce leży poza środkiem kół, po których one biegną. Dopiero Kepler (1571 - 1630) znalazł pr<'wdziwy kształt
l
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dróg planet, badając obserwacje astronoma duńskiego 'Tyclw
de Brahe nad położeniami planet, w szczególności zaś Marsa.
Wyniki tych badań K epler streścił w swych słynnych trzech
prawach.
Ph•,-wsz·p prawo Keplera. Dr o g a każ d ej p l a n e ty
je s t e l i p są, której je d n o o g n isk o z aj m uje Słoń 
c e. Elipsą nazywamy krzywą, posiadającą tę własność, że su ma odległości jakiegokolwiek punktu na niej do dwóch stałych
punktów F 1 i F~ (rys. 2), zwanych ogniskami, jest stała i rów"
na największej odległo 
ści między punktami na
elipsie (f\ B.= 2 a) CFJ
CF 2 = 2 a. Srednicę f\ B.
która przechodzi przez
oba ogniska, nazywamy
A
!!_ . wielką osią eltpsy. Pla nety biegną więc po
krzywych, wyobrażonych
na rys. 2; jeżeli Słońce
jest w F1 , to punkt f\,
najbliższy do Słońca, nazywa się punktem przy-

+

słonecznym(periheljum),
zaś punkt B (najbardziej
odległy od Słońca) na punktem odsłonecznym {afeljum). Kształt elipsy za odległości ogniska od środka O. lm dalej one są od
odsunięte, tern więcej elipsa jest spłaszczona. Stosu Rys. 2.

zywamy
leży od

środka
nek F 1 F ~:

f\B,

charakteryzujący spłaszczenie

elipsy, nazywamy

mimo.~rodem.

Drngie prawo K !!pP o l a, z ak re ś l on·e prze z pro m i e ń
wodzący
planety
w równych czas a ch,
są
s o b i e r ó w n e.
W punkcie przysłonecz
nym planeta porusza się
najprędzej, w punkcie
odsłonecznym - najwol niej. ·Promieniem wo dzącym nazywamy pro stą, łączącą Słońce z pla netą (S f\, SB i t. d . rys.
3). , Jeżeli f\B , BC, CD ,
l!!H~.

Rys. 3 .

URf\NJf\

(22) 31

oznaczają łuki, jakie planeta przebiega w równych odst~pach
czasu, to pola wycinków f\SB, BSC, CSD -- są sobie równe.
Tr zecie prawo Keplera. K w a d r a ty c z a s ó w o b i e g ó w
gwiazdowych planet są proporcjonalne do sześcianów średni c h i c h o d l e g l oś c i o d Słoń c a. Obiegiem gwiazdowym nazywamy ścisły okres obiegu planety
dokoła Słońca. Jeżeli przez a 1 i a 2 oznaczamy średnie odległości 2 planet od Słońca, a T 1 i T~ ich obiegi gwiazdowe, to
w:dłu~ trzeciego prawa Keplera zachodzi związek: T, ~ : T/ ~
a ,..., : a :)..,·
Odkrycie jJOWyższych 3 praw było wielkim krokiem na przód w rozwoju astronomji; Keple1· zrozumiał, że w Słońcu
jest siła, która kieruje ruchami planet, jednak tej myśli nie
zdążył rozwinąć.
Uczynił to w sposób gen ja lny Izaak ~Yewton
(1643-1727). Wykazał on, że bieg planet powstaje wskutek
tego samego prawa, które nakazuje ciałom ziemskim spadać
w kierunku środka Ziemi . Spadek ciał jest szczególnym przypadkiem działania siły zJOwszechur>,rJo ciążenia, które Nt>ll'fO I I
ujął w nast~pujące prawo:
Dwie cząstki materjal n e, znajdujące się
w jak i ej kol w i e k o d s i e b i e o d l e głoś c i, przy c i ą 
g a j ą s i ~ w z a j e m n i e s i ł ą, p r o p o r c j o n a l n ą d o i c h
mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu
ich odległości.
Prawo to stanowi fundament nowoczesnej astronomji.
Prawa K eplera, do których doszedł on dopiero po wieloletnich
uciążliwych rachunkach, wynikają jako pierwsze przybliżenie
z prawa Newtona na podstawie prostych rachunków.
Prawo ciążenia powszechnego jest genjalnem uogólnieniem prawa, którego przejawy znane były na Ziemi w postaci
spadku ciał. f\ wi~c Ksi~życ, przyciągany przez Ziemi~, ,,spada" podobnie jak kamień, rzucony nad jej powierzchnią. Na
pierwszy rzut oka wydać si~ może dziwnem, że Ksi~życ, stałe
"spadając" na Ziemie, nie zbliża si~ do niej, lecz krąży w stałej prawie od niej odległości.
Przy bliższem jednak rozważa
niu łatwo możemy ten fakt zrozumieć.
Według ogólnych praw mechaniki, wypowiedzianvch również przez Newtona, ciało, na które nie działa żadna siła,
znajduje si~ w spoczynku łub porusza si~ prostolinjawo ruchem jednostajnym. Gdyby wi~c, naprzykład, na Ksi~życ
przestało nagle działać przyciąganie, pomknąłby on w przestrzeń jednostajnym ruchem prostolinjowym w kierunku stycznej do drogi i z pr~dkością równą tej, jaką Ksi~życ posiadał
w chwili ustania przyciągania. Niech P (rys. 4) oznacz::t planet~, a S - Słońce; gdyby na planetę przestała nagle działać
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przyciągania, to pomknęłaby ona w kierunku PB, stycz ·
nym do drogi i z taką prędkością, jaką miałaby ona w chwili
ustania działania siły. PB wyobraża drogę, jaką wówczas
przebiegłaby planeta w jednostce czasu. Gdyby zaś planeta
P była nieruchoma, a działała
na nią siła przyciągania w kierunku S, to zbliżyłaby się ona
w kierunku Słońca; zbliżenie to
oznaczmy przez Pł\. W rze :a' czywistości z obu przesunięć PB
i Pf\ otrzymujemy wypadko ·
wą PC. Sledząc ten ruch dalej,
zobaczymy, że ciągły spadek
planety ku Słońcu nie wpływa
na zbliżenie, lecz tylko powoduje ciągłe zakrzywianie się toru.

Rys. 4.

Z analizy prawa ciążenia po wszechnego wynika, że wszystkie ciała, poruszające się według tego prawa, biegną po
elipsach (f\B), parabolach lub
hipe1'bolach (rys. 5). Po elipsach krążą dokoła Słoń ·
ca planety oraz niektóre komety. Jeżeli oś wielka elipsy
powiększa się, to krzywa się
wydłuża i przy nieskończenie
wielkiej osi przechodzi w parabolę.
Znaczna większość
komet biegnie po tak bardzo
wydłużonych elipsach, że drogi ich uważać możemy za
parabole.

g R.
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Milośników

f\stronomji.

... Towarzystwo

Miłośników

f\stronomji.

Konto czekowe P. K. O. Nr 5885.
Siedziba: Warszawa. 1\1. Ujazdowska 6/8, Obserwatorjum 1\stronomiczne
II pl~tro. Sekreterjat rzynny w poniedziałki od g. 18 do g. 20. Zast~
pca sekretarza p. J. Sawlczewskl.
Dostrzegalnia i Biblioteka T·we. Chmielne 88, IV pi~tro, czynne w poniedziałki, środy l piątki w wieczory pogodne, dla członków T. M. 1\.
l publiczności. (Chwilowo nieczynna ). Kierownik Dostrzegalni p. M. Blał~cki

Pokazy nieba dla cdonków T. M. A. w Obserwatorjum l\stronomlcznem 1
1\1. Ujazdowska 6/8, co poniedziałek w wieczory pogodne.

RedakcJa: Warszawa, al. Ujazdowska 6/8 Obserwatorjum 1\stronomlczne.
Red r ktor: dr E. Rybka. 1\rtykuły l korespondencj~ w sprawach redakcyjnych przesyła~ naleiy do redakcji. Rękopisy nie są zwracane.
Administracja: . Kierownik administracji Uranjl~ dla członków T. M. A .....
int B. Rafalski; ekspedycję Uranjl (bieżącego l poprzednich numerów)
księgarniom l nleq:łonkom T. M.. 1\. załatwia Kasa lm. J . .Mianow·
sk.iego.
·

Składki

za 1927 rok.

Składka członka

rzec7ywistego wynost lO zł. (wraz z ~renumeratą Uranjl),
Mlodzidy 5 zł, czł. popierającego 4 J zł. Wpisowe
(jednorazowo) 2zł.

członka

Koła

Składki członkowskie

można wpłacać na Konto P. K. O. Nr. 5885; w se·
kretarjac;ie T-wa łub przesyłać na ręce skaTbnika T-wa p. M. loba·
nowa (Warszawa, Mokotowska 23 m. 8).
~
.
·

Prenumerata:
Prenumerata Uranji wynosi 4 zł. rocznie, ż prz~~yłką pocztową 4 zł. 50 gr.

Biblioteka

'~g lf8j/

/f4
'!J ~'J.

U. M. K.

T o nu!

Cena 1

zł.

20 gr.

KWARTALNIK
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMJI
Nt 2.

ROK VI.

~~AA&&••~•••••~A&AAaa•••••••l

TREŚĆ ZESZYTU:

l
~

4

F. KĘPIŃSKJ. Gwiazdy zmienne typu
o Cephei (Cefeidy) . •
Jf\NUSZ Pf\Gf\CZEWSKI.

str.

33

Zaćmienia

Słońca

51

Kronika

f\stronomłczna

56

Kronłka

T. M. f\ .

59

Lista nowych członków T. M. f\.

60

Wszechświata.:J

DODf\TEK.

Tajemnice
Drogi planeti komet.
Precesja. Rachuba czasu).
. 61 (24)

(Przyciąganie.

i--- - ~---. -- --· --- ~----. ------ -----

~----···········-·--······--

WRRSZf\Wf\
SKliiD GŁÓWNY W KI\SIE !MIENI/\ J. MIANOWSKlEGO
NOWY · ŚWII\T 72 - Pl\li\C ST/\SZIC/1

. 1927

Sommaire du N2 2 (16).
F. KĘPIŃSKI. Les Ceph61des

J.

Pł\Qł\CZEWSKI.

•

Les 6cllpses du Solell

• 51

56

Chronlque 1\stronomlque •
Chronlque de la Socł6t6 des 1\mls de 1'1\stronomle
Llste des nouveaux membres

33

•

.59
60

1\PPEI'IDICI!. Les secrets cłe l'Unlvera. 1\ttract\On. Ortlltea des pla·
n6te"S et des co"'łtes. Pr6ce..lon.
. 61 (24)

Ogólnego zbioru Nr. 16.

U R A NJ A

K~~:~"rt~r;:TWA

MILOŚNIKÓW
ASTROI'łOMJI

KWIECIEŃ - 1927.

Rok VI.

N2 2.

-----··••••••w••--···m···--·--·•••vww•rr•TTTTT
• 111111111111111111111

1111 11111111111111

1

F. KĘPIŃSKI.

Gwiazdy zm1enne typu o Cephei (Cefeidy).
Odkąd natrafiono na licznych przedstawicieli tej klasy
zmiennych nietylko w gwiazdowem sąsiedztwie Słońca FJaszego,
a wi~c wśród gwiazd stosunkowo bliskich i przedstawiających
si~ nam jako izolowane gwiazdy, lecz i wśród skupień gwiezdnych kulistych, leżących poza układem lokalnym, a nawet
w mgławicach spiralnych, znajdujących się poza galaktyką, zagadnienie Cefeid wysunęło się na jedno z miejsc naczelnych
w rozważaniach nad budową wszechświata i jego jednolitością.
Stało się to głównie dzięki pracom szkoły Shapley'a, pracom, pełnym polotu i iście amerykańskiego rozmachu. Z jedenastu zaledwie Cefeid izolowanych, świetnie jednakowoż
opracowanych, ze względu na ruch własny, prędkość radjalną,
paralaksę, wielkość absolutną, oraz zmienność blasku, Shapley
wyprowadził

słynną

zależność

między

wielkością

absolutną

a długością G>kresu zmienności blasku Cefeid (luminosity- period curve), zależność, sprawdzoną przezeń również na Cefeidach z Obłoków Magellana, skupienia w Centauri i całego
szeregu innych skupień gwiezdnych. Oprócz tego, Eddington
wykrył u Cefeid izolowanych zależność między ich gęstością
a okresem zmienności blasku.
Doniosłość tych oraz kilku innych praw empirycznych,
do jakich doprowadziły studja nad Cefeidami, polega na tern,
że dają one środki przenikania do odległych o dziesiątki i setki
tysięcy lat światła układów gwiezdnych, pozostawiających na
kliszach nikłe ślady dopiero po wielogodzinnej ich ekspozycji,
a mimo to właśnie na tej drodze ujawniających charakter dokonywujących się w nich przemian energji.
W miarę zwiększania się liczby odkrywanych stopniowo
gwiazd zmiennych, segregowano je zrazu według przebiegu
krzywej światła, amplitudy ich zmienności, oraz długości okresu,
w jednym wypadku więcej, w innym mniej regularnego. Skąd
inąd, wraz z doskonaleniem się metod astrofizycznych i coraz
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wydatniejszym udziałem astrofotografj'i i spektrografji, i sama
klasyfikacja zmiennych sta\vala i staje się coraz subtelniejsża,
czerpiąc podstawy raczej z char_akteru przypuszczalnych przemian we wnętrzach gwiazd, niż z oznak zewnętrznych.
Tak, w zespole gwiazd zmiennych odróżniano początko
wo tylko zmienne długookresowe i krótkookresowe. Podział
ten jednak okazał się niewystarczający. Wśród gwiazd zmiennych krótkookresowych wyraźnie zaznaczają się dwie grupy:
krzywe światła jednych z nich, zmiennych zaćmieniowych typu
f\lgola, wykazują symetrję, krótkie minimum i przeciągle ma·
ximum, natomiast krżywe zmiany blasku innych odznaczają
się asymetrją, trwalszem minimum i krótszem maximum. Z powodu tego przeciwieństwa w przebiegu krzywej światła, te
ostatnie zmienne nazwano f\ntalgolami. W dalszem różniczko
walliu klasyfikacji zmiennych krótkookresowych, f\ntalgole
weszły w szerszą klasę zmiennych, t. zw. Cefeid, bądź też
przymknęły do nich, jako gałąź oddzielna.
Nazwa Cefeid pochodzi od gwiazdy o Cephei, której okrezmienność blasku stwierdzono przeszło przed 140 laty
( Goodricke).
Trudno przeliczalną liczbę razy rejestrowano już dotąd
jej wielkość pozorną wizualnie, fotograficznie, zapomocą róż
nych typów fotometrów, m. i. i elektrofotometru, oraz badano
jej widmo, ze względu na intensywność linij, a także położe
nie tych ostatnich w różnych fazach okresu.
Dane charakterystyczne, dotyczące tej zmiennej, zobrazowaliśmy, cokolwiek wygładzając przypadkowe, a może i systematyczne krzywizny, na poniższych wykresach (ryc. 13).
Wykres l ilustruje krzywą zmian blasku o Cephei, otrzymaną wizualnie, o okresie 5d Bh 47 111 38 5 • Charakterystyczne,
że wielkość pozorna tej gwiazdy, osiągnąwszy maximum 3 111 .6,
przyjęte tu za początek okresu, stopniowo się zmniejsza w cią
gu 3d 18h aż do wielkości 4 111 .3, poczem w tempie szybszem,
gdyż zaledwie w ciągu 1 d 15h wzrasta znowu do 3 111 .6. f\mplituda wizualna wynosi więc 0111 .7.
Wykres II podaje przebieg wielkości pozornej tejże gwiazdy
na mocy zdjęć fotograficznych. l tu zaznacza się, choć cokolwiek słabiej, asymetrja spadku i wzrostu blasku, uderza nas
pozatern większa amplituda (około 0 111 .9), a głównie różnica
wielkości fotograficznej i wizualnej, t. zw. wskaźnik barwy.
Wykres III unaocznia zmienność prędkości radjalnej o
Cephei, o przebiegu równoległym i synchronicznym do zmian
wielkości pozornej.
Ujemna wartość oznacza zbliżanie się do
nas, zaś dodatnia - oddalanie od nas ośrodka, wysyłającego
sową

l!
l!
l!
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światło.
Jak widzimy, w maximum blasku, gwiazda posiada
rówmez maximum prędkości ujemnej i odwrotnie, w minimum
blasku - maximum prędkości dodatniej.
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Wykres IV przedstawia zmienność typu widmowego o
Cephei. Podlega on wahaniom okresowym między F1 i G1 ,
o okresie, zbliżonym do okresu zmian blasku, oraz prędkości
radjalnej. Zmianom tym widmowym odpowiadają w przybliżeniu wahania temperatury od 7000° do 5000° C.
Wobec tego, że większość powyższych własności, zauwau o Cephei, dostrzeżono następnie u calego szeregu
innych gwiazd zmiennych, więc utworzyły one szeroką klasę
zmiennych typu o Cephei, albo Cefeid, którym przypisuje się
dziś następujące cechy ogólne.
żonych
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Okres P zmienności blasku dla danej Cefeidy jest
u różnych Cefeid waha się od kilku godzin do
dni. Stwierdzono zagęszczenia wartości na P
dokola : Od i 7d.
2. f\symetrja spadku i wzrostu wielkości pozornej. Spadek dokonywa się znacznie powolniej, niż wzrost blasku. OdstE:p czasu między maxi m 11m i minimum, tftf - tm, wynosi śred
nio 1 /~ P. lm okres dłuższy, tern asymetrja mniej uderzająca .
3. Stosunek amplitudy fotograficznej do wizualnej wielkości pozornej wynosi przeciętnie 1,6. Dla amplitudy wizualnej spotykamy się najczęściej z wartością om,7.
4. Największe zagęszczenie wartości na typ spektralny
Cefeid przypada na typ G5. Typ widmowy Cefeid podlega
zmianom okresowym o amplitudzie ponad jedną klasę widmową.
W minimum wielkości pozornej gwiazda wydaje się wię
cej żółtawo-czerwonawą, niź w maximum.
5. Cefeidy wykazują zmiennosc prędkości radjalnej
o okresie, zbliżonym do okresu zmienności blasku. Minimum
prt::dkości radjalnej odpowiada maximum wielkości pozornej,
zaś maximum pr ę dkości radjalnej - minimum wielkości pozornej.
6. Cefeid ·; są naogół gwiazdami - olbrzymami: w blasku absolutny m są one 600 - 700 razy jaśniejsze, niż Słońce,
okoto 15000- 20000 razy większe (w założeniu jednakowej ja sności powierzchniowej) i o gęstości o koło 10000 razy mniejszej, niź Słońce, które jest gwiazdą - karłem .
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Ryc. 14. Rozmieszczenie Cefeid wzgiE:dem równika galaktycznego.
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Co do rozmieszczenia pozornego Cefeid izolowanych wzglę
dem równika galaktycznego tkała wielkiego, przechodzącego
przez miejsca największego zagęszczenia gwiazd w Drodze
Mlecznej), przedstawiają one własności następujące (ryc. 14):
a) Cefeidy o okresie zmienności P < 1d są rozmieszczone
we wszystkich szerokościach galaktycznych;
b) Cefeidy, dla których 3d < P < 15d, wykazują wyraźne
zagęszczenie ku równikowi galaktycznemu;
c) Cefeidy o okresie P > 50d są znowu rozrzucone po
całem Niebie.
Zespół więc Cefeid izolowanych można podzielić na:
a) Cefeidy krótkookresowe (P < l d i najczęściej Od .5),
o znacznej asymetrji krzywych światła {tM - tm): P = 1/ 3 • Typ
widma wcześniejszy B ---> F. Charakteryzuje je dość znaczny
ruch własny, w którym Shapley dopatruje się przyczyn znacznego ich rozproszenia galaktycznego.
~) Cefeidy o okresie P kilku - lub kilkunastodniowym,
o słabszej asymetrji krzywych światła. Typ widma późniejszy
F---> G ---> K.
Wszystko, cośmy przed chwilą powiedzieli o Cefeidach,
to przeciętne dane obserwacyjne i przeciętne związki mię
dzy danemi, je charakteryzującemi. Stanowią one szeroką
podstawę do snucia hipotez co do ukrytych w nich procesów,
są

powodujących 1mienność.
l rzeczywiście, nie zbrakło najróżnorodniejszych teoryj co
do natury przyczyn, jakie się składają na tak odrębną konduitę Cefeid.
Niemal każda z teoryj miała zwolenników i przeciwników, wzajemnie się zwalczających nieraz z intensywnością,

przypominającą

ostrość

sporów między filozofami "pur sang".
Trzeba dodać, że astrofizyka niemal z każdym rokiem
zdobywa coraz potężniejsze środki do przenikania w naturę
wewnętrznego bilansu energji gwiazd,
wspomagana przyczynkami nowych gałęzi astronomji, mianowicie astronomji statystycznej i dynamicznej. f\strofizycy starej daty, nie gardzący
jeszcze założeniami spekulatywnemi, ostrzeliwują się przeciw
pochodowi śmiałych wniosków, do jakich prowadzi analiza
matematyczna, oparta na empirycznie wyprowadzonych zależ
nościach między parametrami równań równowagi energetycznej gwiazd. Występują oni jeszcze w imię najprostszych wyjaśnień praw zmienności Cefeid, zamykając oczy na bogactwo
szczegółów obserwacyj i krytyczne ich skoordynowanie. To
też prace odnośne Eddington'a, Jeans'a, Plummer'a, Russell'a
i innych budzą u jednych zachwyt głębokością myśli, u innych
spotykając się z nieufnością, z powodu zasłaniania rzekomo
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prostych praw na tUJ y zbyt
tematycznych.

złożon4 symbolistyką

wzorów ma-

Chronologicznie najstarsze wyJasmenia okresowej zmienblasku Cefeid są natury czysto geometrycznej: jedni
tłumaczą ją zaćmieniami, powstającemi podczas obiegu dwu
fizycznie ze sobą związanych ciał dokoła środka ich mas,-stoją
więc na gruncie dwoistości Cefeid; drudzy zmienność blasku
przypisują ruchowi obrotowemu !]wiazdy widomej dokoła osi,
robiąc założenie, że powierzchnia Cefeid usłana jest plamami,inni k_ombinują wreszcie obydwie wspomniane możliwości.
Ze Cefeidy nie mogą posiadać charakteru zaćmieniowego.
wykazał Roberts, powołując się na ten fakt, że zero prędkości
radjalnej przypada naogól u Cefeid o 1/r, okresu przed minimum wielkości pozornej.
Również i tłumaczenie zmienności Cefeid ruchem obrotowym zasobnej w plamy ich powierzchni napotyka na duże
trudności, o ile odrzucimy nazbyt sztuczne założenia co do
rozkładu plam na powierzchni ciała wypukłego, obracającego
się z prędkością jednostajną.
Nowszego pochodzenia jest teorja Klinkerfues'rt, oparta
na zjawiskach przypływów i odpływów. Zakłada ona, że gwia zdy, stanowiące ciasny układ podwójny i otoczone atmosferą,
wywierają przemożny wpływ wzajemny grawitacyjny w pew nych częściach orbit (analogicznie do komet przy zbliżaniu się
ich do perihcljum). Wpływ ten wyraża się w zmianie kształtu
gwiazd, z powodu powstawania w ich atmosferze przypływów
i odpływów, absorbujących światło. Skadinąd opór, przeciw stawiany przez gwiazdy, sprawia, że wyż falowy (minimum
blasku), posuwając się w kierunku, przeciwnym ruchowi obie gowemu, prędzej przechodzi w niż (maximum).
nośc:

Prawie wszystkie najwcześniejsze teorje Cefeid wychodzą
z założenia, że Cefeidy przedstawiają układy gwiazd podwój nych, poruszających się dokoła środka mas. Założenie to na nowo zaczęło się utrwalać, gdy w r. 1894 astrofizyk rosyjski
Bielopolski wykrył u o Cephei zmienność prędkości radjalne}.
Dodajmy, że w spektrogramach tej gwiazdy, oraz w spektrogramach innych Cefeid, ani Bielopolski, ani inni spektrografiś 
ci nif' odnaleźli bezpośrednich oznak dwoistości widma.
Był jednak wówczas taki prąd, że zmienność prędkości
radjalnej kładziono na karb dwoistości gwiazd i wyznaczano
elementy ich orbit, a więc okres obiegu P, mimośród e, dłu
gość periastron w, liczoną od węzła wzniesienia, 1) rzut wiei1
)

Rnalogja do periheljum, podobnie apastron analogja do afeljum .
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linji węzłów i. promienia widzenia
mas m 3 2 sin 3 i j(m 1 m 2)2, gdzie
m, masa gwiazdy głównej, m 2 masa satelity, zaś i
oznacza nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny, prostopadłej do promienia widzenia.
,
Obliczenia takie w wypadku 13 Cephei, a w następstwie
1 dla innych Cefeid, doprowadziły do wniosku, że wartość
a sin i dla wszystkich zbadanych dotąd spektragraficznie Cefeid jest stosunkowo bardzo mała i wynosi przeciętnie 1,8
milj. km., zaś e= 0,3. Oznaczałoby to, że Cefeidy tworzą
układy gwiazd podwójnych dość ciasne i że w pewnych czę
ściach orbit gwiazdy, stanowiące parę, zbliżają się do siebie
dość znacznie (w periastron ok. 2 razy więcej, niż w apastron).
Z drugiej strony, wartość funkcji mas, przyjmując masę
Słońca za jednostkę mas, wynosi w wypadku Cefeid izolowanych przeciętnie 0,003, gdy dla zwykłych gwiazd podwójnych
spektroskopowych typu F\ -+ K wynosi 0.11, zaś dla typu B
nawet 0.34. Przyjmując, na mocy pewnych przesłanek, naj prawdopodobniejszą wartość {60°) na i , otrzymalibyśmy jako
przeciętną wartość na mH 2/ (rn1 m 2) 2 ok. 0,005. Czyniąc obecnie
rozmaite założenia co do wartości stosunku mas m2 ,'m1 , wywnioskowalibyśmy, że dla m, = masa Słońca, m 2 byłoby około
5 razy, zaś, dla m1 = 6 razy masa Słońca, m 2 byłoby 10 razy
mniejsze, niż m, . Zakładając dalej, jako przeciętną wartość
wielkości pozornej Cefeid izolowanych 5.3 i jako przeciętną
wartość ich paralaksy 0".003, otrzymalibyśmy, jako przeciętną
wielkość absolutną Cefeid M = - 2m.3, a zestawiając ją z wielkością absolutną Słońca 4m.7, doszlibyśmy do wniosku, że absolutny blask Cefeid jest przęciętnie 700 razy większy, niż
Słońca 1 ). Tak duży ich blask absolutny należałoby chyba
kłaść na karb większych mas Cefeid, niż masy Słońca.
Było 
by to zarazem w zgodzie z dopiero co przeprowadzanem rozważaniem nad wielkością m,fm,.
Przyjmując skądinąd, fe powierzchniowa jasność Cefeid
jest ta sama, co i u Słońca, - założenie wielce uzasadnione
ze względu na ich pokrewieństwo widmowe - , wyciagamy
wreszcie wniosek, że objętość Cefeid jest 15000 - 20000 razy
większa, niż objętość Słońca . zaś średnia ich gęstość jest rzę
du 6.10- 5 .
Przytoczyliśmy tu szereg ważkich · przesłanek, stojąc na
gruncie danych obserwacyjnych i hipotezy dwoistości Cefeid,
kiej pólosi na

płaszczyznę

39

a sin i, wreszcie t. zw.

funkcję

+

+

1
Przez wielkość absolutną rozumiemy wielkość gwlazdy; widzia)
nej z oddalenia 32.6 lat światła (paralaksa 0" .1). Z te} odległości Słoń
<:e nasze wydawałoby się gwiazdą 4m.7, gdy. z faktycznej odległości . wi dimy je, jako gwiazdę - 26m,8 .

....

·
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opartej

na argumencie zmiennosc1 prędkości radjalnej. Za.
ta może być pogodzona z hi -

chwilę okażemy, że zmienno ś ć
potezą pojedyńczo ś ci Cefeid.

Ten sam Roberts, który, jak WS _.)Ominaliśmy, dowiódł nie możliwości zaćmieniowego charakteru Cefeid , wystąpił następ ·
nie z teorją eksplozywnego wyładowywania się ciepła w peria stron, zakładając dwoistość Cefeid . Przyjmując dla mimośro
du orbity składowej ciemnej wartość 1/ 2 (wynikającą z pierw-

szych spektrogramów B ietopolslciego), twierdzi on, że m 2 , przy,
zbliżaniu się w periastron do m" odbiera 9 razy większą ilość:
ciepła, silnie nagrzewając się w przejściu od apastron do periastron. Największe rozgrzanie się rn 2 występuje już po przej ściu przez periastron, gdy wypromieniowywanie ciepła zaczy.
na przeważać nad jego dopływem.
Podobnie, największe
ochłodzenie się m 2 ma miejsce już po przejściu przez apastron .
poczem wzrost temperatury postępuje szybciej, gdyż m2 zbliża
się do periastron z większą prędkością.
Aczkolwiek teorja Roberts'a tłumaczy niektóre własnośc i;
Cefeid, głównym jednak szkopułem do jej przyjęcia jest trud ność uzasadnienia dość dużej amplitudy zmian ich blasku .
przeciętnie 1111 .1. Zakładając bowiem średnią wielkość pozorną
gwiazdy głównej sm, za ś towarzysza 7 111 - 8 111 , otrzymujemy
łącznie 4111 .9.
W periastron m2 mogłoby się rozgrzać co naj wyżej do 5 111 .5 (przyjmując e = 0.3), mielibyśmy więc łącznie
4 111 .5 i amplitudę 0 111 .4, zamiast obserwowanej 1111 .1.
Modyfikacją teorji Robert:/a była hipoteza, jaką wystawił
EddiP, rozwinął następnie M eyermann, zaś podjął nanowo Pann ekoelc. E ddie przyjmuje, że rozgrzanie się, z powodu zakłó
ceń przypływowych zachodzi w jasnej składowej m,, nie zaś:
u m 2 , ciągle jednak z Roberts 'em dopatrując się źródła dopły 
wu ciepła ze strony energji mechanicznej. Matematyczne rozwinięcie tej teorji prowadzi do wniosku o zmienności okresu
P, co naogół nie odpowiada rzeczywistości.
Zanim wkroczymy w ert: dociekań najnowszych, chociaż
wspomnieć pragnęlibyśmy o teorji Curtiss'a, zakładającego , że
Cefeidy poruszają się w ośrodku, stawiającym opór, a także
o teorji Duncan'a, przyjmującego, że satelita otoczony jest
rzadką masą mgławicową, zaś jasną gwiazdę otacza atmosf~ra
o znacznej zdolności absorbcyjnej. Podczas ruchu obiegowego dokoła środka mas, atmosfera rn . jest jakby "zmiatana"
na tylną stronę gwia1dy, tak, że głębokość jej jest mniejsza
na czołowej stronie ruchu. Tym sposobem maximum światła
przypada na okres ujemnej prędkości, zaś minimum na okres.
dodatniej prędkości radjalnej (ryc. 15).
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W teorjach Cefeid
dwu ostatnich dziesiąt 
ków lat na pierwszy
plan wysuwa się sprawa
wewnętrznej
budowy
gwiazd, z uwzględnie
niem zachodzących w ich
wnętrzach przypuszczalnych przemian energji.
Nie chodzi już obecnie o
najprostsze wyjaśnienie
natury zmienności Cefe id, le cz o krytyczną oce nę zespołu zaobserwo wanych faktów i o ich
uzgodnienie w fizycznem
uzasadnieniu tej lub inRyc . 15. Koncepcja D u n c a n 'a.
n ej hipotezy.
Odróżnić tu należy
trzy rodzaje teoryj : teorje plam, teorje wybuchów (erupcyj)
i teorje pulsacyj , tu i owdzie kombinujące się ze sobą Teorjom plam i jednej z teoryj erupcyj (Ra,gen) wspólna jest
jeszcze idea dwoistości Cefeid, natomiast teorje pulsacyj i pewna teorja erupcyj (.J eans) stoją na gruncie pojedyńczości Cefeid.
Charakterystyczną cechą nowych teoryj plam (teoryj, pokrewnych ze staremi teorjami przypływów i odpływów ) stanowi założenie, że plamy nie są produktem ruchu całej masy
gwiazd , lecz jedynie zewnętrznych ich warstw.
Już B n tn s i Gyl den , na mocy rozważań teoretycznych ,
doszli do wniosku, że możliwa jest dowolna liczba wypadków rozkładu jasności na powierzchni gwiazdy, podlegającej
ruchowi obrotowemu, które tłumaczyłyby krzywą światła o przebiegu cięgłym i okresowym. Wniosek ten doznał w następ 
stwie dość znacznych ograniczeń. W każdym razie Hellerich
podal odnośny rozkład jasności, zdolny tłumaczyć zjawisko
Cefeid w sposób dość zadowalniający . Poważne uzupełnienie
jego teorji dał Guthnick, uzasadniając nierównomierny rozkład
jasności na powierzchni świecącej gwiazdy oddziaływaniem
satelity na meteorologiczne warunki w jej atmosferze. Zmianę
prędkości radjalnej kładzie on na karb trwałych lub nietrwałych prądów konwekcyjnych w atmosferze. Zakładając, że nad
jasną częścią powierzchni Cefeid zachodzą głównie wstępujące,
zaś nad ciemną - zstępujące prądy .gazów, można z łatwościct
wytłumaczyć zaobserwowaną zależność
krzywą prę d kości radjal n ej .

a

między krzywą światła

URAN JA

42

Dodać należy, że nadzwyczaj krótkie okresy zmiennoset
, u o-iektórych Cefeid skłaniają Guthnick'd do przypuszczenia,
że nie są one zarazem okresami obiegu czy też obrotu (nieprawdopodobnie krótkie z punktu widzenia mechaniki), lecz_
-1/n ich cz~ścią, gdzie n liczba całkowita i niewielka.
Będąc zdania, że Guthnick'owskie prądy konwekcyjne
wielkościowo nie są w stanie wytłumaczyć zmiennej prędkości
radjalnej Cefeid, Bottlinget· stawia własną hipotezę, według
której Cefęidy, jako pojedyńcze i obdarzone ruchem obrotowym ciała, posiadają kształt bardzo wydłużonych i będących
na granicy stałości elipsoid Jacobi'ego. Z obydwu końców- osi
największej, gdzie działani e grawitacji prawie znosi siła odśrodkowa, oddzielają się molekuły gazów, wskutek własnej
prędkości molekularnej, i pozostają w tyle, ze względu na ruch
obrotowy bryły. Część z nich, · poruszając się po orbiteich eliptycznych, osiąga znowu powierzchnię, tw?rząc nabrzmienia
atmosferyczne, rodzaj chmur, absorbującyttr światło. Elipsoidy
Jacobi'ego zastąpił następnie Bottlinger przez figury gruszkowe

Poincan!'go.
Wśród

·
głównych

zwolenników teoryj erupcyj wyrnieme
początkowych prac jego).
Pierwszy stoi jeszcze na gruncie dwoistości, drugi - pojedyń
czości Cefeid, nie wypowiadeijąc się co do źródła erupcyj.
Można - rozumuje Hagen - uważać gwiazdę główną i jej
satelitę, jako analogję komety i Słońca. Satelita odgrywa rolę
Słońca, zaś gwiazda główna - rolę komety.
Ragen nie wchodzi w bliższe uzasadnienie tej analogji, ograniczając sięG: !la·
łożeniem, że mniejszy, ze względu na masę, satelita, przy zbliżaniu się do gwiazdy głównej, wywołuje w niej erupcję świa
tła, na zwróconej ku niemu stronie.
Aczkolwiek rozważania
Hagen'a posiadają w dużym stopniu charakter spekulatywny•
tem nie mniej tłumaczą dobrze cały szereg własności Cefeid.
między innymi fakt, że w, odległość periastron od węzła wzniesienia, waha się dokoła wartości 90°. Mianowicie, fakt ten
przypisuje teorja Ragen'a zwiększonemu prawdopodobieństwu
wykrycia Cefeidy w okresie, kiedy erupcja ma miejsce na zwróconej ku nam stronie gwiazdy, a więc w tern specjałnem położeniu periastron względem promienia widzenia.
Przechodzimy wreszcie do teoryj pulsacyj.
należy

Hag en'a i J eans'a (na mocy

Od 10 lat mniej więcej większość astrofizyków stoi na
gruncie pojedyńczości Cefeid i skłania się _ do przekonania.
uzasadnionego pracami Lane'a, Ernden'a, Moulton'a, Plurnrner'a~
Eddinqton'a, Jeans'a i innych, że Cefeidy, jakkolwiek mogą
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podlegać

i innym przyczynom, składającym się na obserwowany przebieg zmienności ich światła i cech widmowych, wykonywują, bez udziału stalego przymusu, drgania własne czyli
pulsacje.
·
·
Już w r. 1907, w dziele, swojem "Gaskugeln", Emden,
'
mówiąc o kułach gazowych drgających, tak ujmuje mechaniczną stronę zjawiska: "gdy kula gazowa dozna pewnej małej
deformacji, wtedy, po ustaniu przyczyn, cząsteczki jej, pod
wpływem ich wzajemnego przyciągania się, na mocy prawa
~Vewton'a, powracają do ich położeń równowagi, w ten sposób
osiągają one pewnq prędkość, trwającą i po nastaniu równowagi, i kula zaczyna wykonywać drgania ".
'
W pracach, poświęconych temu zagadnieniu (obliczeniu
okresu drgań), rozmaici autorzy czynią cały szereg założeń co
do stanu fizycznego wnętrza kuli i charakteru samych drgań,
częściowo całkiem idealnych, częściowo zaś uwzględniających
pewną interpretację faktycznych danych obserwacyjnych.
Tak, Moulton badał oddziaływanie ewentualnych zmian
wymiarów (kurczenie i rozszerzanie się) Słońca na jego temperaturę i promieniowanie i doszedł do wniosku, że drganie
pozornej średnicy Słońca o amplitudzie 0".1 (wartość ta odpowiada dostępnej jeszcze dla obserwacyj ewentualnej zmianie
średnicy pozornej Słońca) , sprowadziłaby wahanie temperatury
o ± 700° i blasku o jedną wielkość (przy zastosowaniu prawa

Stefan'a) t).
Pierwszy, kto wypowiedział przypuszczenie, że zmienno~k
blasku Cefeid mogłaby być tłumaczona za pomocą drgań, wywolanvch przez kontrakcję, był tenże Moulton.
Myśl tę podejmuje w r. 1914 Shapley i stawia hipotezę
następującą. Z nieznanych przyczyn, Cefeidy są sporadycznie
zakłócone w równowadze i wykonywują drgania okresowe,
wywołując z kolei okresowy wzrost światła. Na skutek wstrzą
śnień we wnętrzu, na powierzchni gwiazd powstają szczeliny,
przez które wydobywają się gazy gorące. Spostrzegane przesunięcia linij widmowych mogą być spowodowane bądź przez
zmiany ciśnień, bądź przez ruch w promieniu widzenia, pozorujący ruch eliptyczny orbitalny. Równoległe do zmian blasku
zmiany charakteru widmowego dadzą się również tłumaczyć
oscylacją temperatury na powierzchni.
Teorja pulsacyj zaczęła osiągać właściwy grunt pod nogami, odkąd znakomity astronom angielski Eddington, któremu
Że · Słońce nasze może przedstawiać gwiazdę pulsującą, której
ulega systematycznym wahaniom,- stawiano już niejednokrotnie
hipotezy, dotąd jednak nie osiągnięto dostateczny::h podstaw
do ich utrzymania.
1)

promień
odnośnE'
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wytrwale sekundują Plumrner i Jeans, dał próbę jej uzasadnienia matematyczno-fizycznego, ustanawiając hipotetyczne zależności między ciśnieniem, gęstością i temperaturą, panującemi
we wnętrzach gwiazd, oraz warunki równowagi dynamicznej.
Oprócz tego, Eddin,ąton, idąc niezależnie dr agą rozważań
prof. BiałobTzeskie,ąo, wprowadził zasadę rów:10wagi promieniowania (radiative equilibrium), uwzględniającej ciśnienie światła
na cząsteczki, przenikane przez prąd energji promieniowania.
W teorjach Eddington'a i Jeans'a z ostatnich lat uwaga
ich autorów skierowana jest całkowicie na szersze tory: chodzi o wniknięcie w istotę przemian energji we wnętrzu gwiazd
i specjalnie o jej pochodzenie. Zagadnienia te są w ścisłym
związku z najaktualniejszemi teorjami fizyki co do wyzwalania
się energji podatomowej. Od ich rozstrzygnięcia zależeć bę
dzie dalszy rozwój i konsolidacja teorji pulsacyj.
Dodajmy jeszcze, że wielokrotnie wspominany J eans skła
nia się ostatnio do przekonania , że zmiana światła wszystkich
typów zmiennych (z wyjątkiem zmiennych zaćmieniowych)
wywołana jest częściowo procesami, poprzedzającemi rozpad
gwiazd na układ podwójny , w przejściu ich przez kształt
gruszkowy.
Powróćmy jednak do tego , co powiedzieliśmy na wstępie.
log p
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Fakt wykrycia Cefeid o tych samych własnościach, za·
równo wśród gwiazd układu lokalnego, jak i w oddalonych
skupieniach gwiezdnych, a nawet w mgławicach spiralnych,
znakomicie rozszerzył wiadomości nasze o rozmiarach galak·
tyki i stwierdził jednolitość procesów fizycznych w najodle·
glejszych dziedzinach galaktyki, a nawet poza nią, dostarczając tym sposobem nowych argumentów, przemawiających za
tożsamością praw we Wszechświecie.
Posiadając bowiem krzywą zmian blasku m = f (t), gdzie
m- wielkość pozorna pewnej Cefeidy, zaś t - czas, możemy,
pr1y pomocy krzywych Shapley'a M = g (log P). gdzie M-·
wielkość absolutna, zaś P długość okresu zmian blasku (f i g
są to symbole zależności funkcyjnej m iędz y wi e lkościami m

Ryc. 17.

Skupienie kuliste w Centauri.
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gwiezdny N. O. C. 6822.

Ryc. 18 przedstawia 2' /, -krotne powiększenie negatywu kliszy, otrzymane
na reflektorze Hooker'a o średnicy 2.5 metra (Mount Wilson Observatory
w Kalifornji ). Czas ekspozycji 3h .5. Liczby arabskie l 11 dotyczą Cefeid , 12- 15 innych zmiennych. Cyfry rzymskie odnoszą się do mgławic ,
bądt zawartych w tym układzie , bądź rzutujących się nań .
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Ryc. 19.

Mgławica

\

.

·.

....

spiralna Messier 33.

Ryc. 19 przedstawia negatyw kliszy, otrzymanej na reflektorze o średnicy
1.5 metra (M t. Wilson Obs.). Czas ekspozycji 8 h ,5. Większość gwiazd•
oznaczonych liczbami, są Cefeidy. Na tejże kliszy znajduje się gwiazda
Nova N2 2 (1925).
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i t wzgl. M i P),- wnioskować o wielkości absolutnej M tejże

Cefeidy; opierając się zaś na wzorze
M

=

m

+ 5.0 + 5

log

1:,

wyprowadzamy jej paralaksę 1t lub odległość w latach światła.
W ten sposób Shapley z licznych Cefeid w skupieniu
gwiezdnem w Centauri wyznaczył jej odległość, wynoszącą
około 20000 lat światła, z Cefeid zaś, wykrytych w Obłokach
Magellana, wynika, że odległość ich przekracza 100000 lat
światła, wreszcie dla najbardziej odległego ze znanych skupień
kulistych, N. G. C. 7006 otrzymano jako odległość -- 220000
lat światła. Z takiej (a nawet znacznie mniejszej) odległości
Słońce nasze nie byłoby już dostępne dla najczulszych klisz
fotograficznych.
Lecz i wielka galaktyka nie jest wyłącznym obszarem,
w którym goszczą Cefeidy.
Tak, Huuble wykrył je, jako gwiazdki 18-ej i 19-ej wielkości pozornej, w układzie gwiezdnym N. G. G. 6822 (700000
lat światła), oraz w mgławicy spiralnej Mn~ier 33 (850000 lat
światła).
Oceniając wybitną rolę Cefeid w badaniach nad dynamigwiazd oraz budową Wszechświata , cały szereg obserwatorjów astronomicznych, jak Babelsb~rg, Kopenhaga, Lyon,
Tok.jo i Kjoto, Moskwa i Taszkient, Ottawa (Kanada), Itaka
(Stan New-York), Lahore (lndJe), Zó-se (Chiny) i inne, zrzeszył
się do kooperacji międzynarodowej, w gromadzeniu materjału
obserwacyjnego, dotyczącego Cefeid i osiąganego zapomocą
zdjęć fotograficznych na krótkoogniskowych astrografach.
Reprodukcję jednego z takich narzędzi, o dość prostej
aparaturze, stosowaneflO w Ottawie i przeznaczonego specjalnie do studjów nad Cefeidami, znajdujemy w grudniowym zeszycie z r. 1926 czasopisma "Bulletin de I' Observatoire de
Lyon" (ryc. 20).
Niezależnie od tego , trzy obserwato rja niemieckie: Babelsberg, Samberg i Sonneberg włączyły do programu systematycznych prac swoich stałą kontrolę fotograficzną Nieba, od
bieguna północnego aż do - 30° pod równikiem.
W tym celu zastosowano astrografy z objektywem o śre
dnicy 13:> mm. i odległości ogniskowej 240 mm. Tym sposobem klisza obejmuje obszar Nieba 40° X 40°, z których
30° X 30° podlega badaniom. Przy ekspozycji 1/ / ' - 1 h, wspo·
mniane obserwatorja zamierzają osiągnąć co miesiąc jeden
raport z każdej okolicy Nieba (w obszarze + 90° do -- 30~
deklinacji), zawierający wszystkie gwiazdy do 13 1/t -- 14 wieiką
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kości. W ciągu roku przewiduje się otrzymanie około 1000
t3kich klisz - raportów.

Druga część zakreślonej pracy polega na zbadaniu tychże klisz, zapomocą mikroskopu błyskowego (Blink-Mikroskop).
Ten ostatni ma za zadanie wykrycie przez obserwatora gwiazd
zmiennych na optycznie nakładających się obrazach dwu klisz
z różnych epok, pr z edstawiających w tej samej skali tę samą
okolicę Nieba. Przy pomocy pewnego urządzenia, obrazy oby dwu klisz kolejno przebłyskują w mikroskopie przed okiem
obserwatora, ujawniaj ą c świ a tłoo d mienne obrazy jednej i tej
samej gwi a zd y zm iennej (ryc. 21 ).

Ryc. 20. Balerja 3-ch kam er folograficznych krótkoogniskowych, stoso wanych w Obsen\ elorju m w Ottawie.
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Ryc 21. Stereokomparator z mikrometrem
(Pulffrich- Zeiss).

błyskowym .

Wiele jednak godzin poświ~cić musi obserwator, aby przejedną parę klisz , dotyczącą nawet ubogiej w gwiazdy
okolicy Nieba!
Wykrytym w ten sposób zmiennym przeznacza si~ nast~pnie dodatkowe serje odpowiednio w czasie zag~szczanych
zdj~ć, osiąganych jednak równocześnie z główną serj.ą, przez
użycie bateryj astrograficznych (ryc. 20).
Na drugie stadjum pomiarów, również dokonywanych
przy pomocy mikroskopu błyskowego, przypadają dokładne
pomiary fotometryczne wykrytej lub znanej zmiennej, polegające na porównaniu ich ze znanemi gwiazdami sąsiedniemi.
Jak łatwo si~ domyśleć, badanie i pomiary klisz ·:są znacznie mozolniejsze, niż osiąganie zdj~ć, i wymagają specjalne·
go biura pomiarowego. Tern si~ też tłumaczy coraz wi~cej
dojrzewająca myśl kooperacji obserwatorjów.
szukać

Dodać należy, ze zrzeszone obserwatorja niemieckie, grupujące si~ duchowo dokoła Babelsberga, mogą poszczycić si~
już z wst~pnych prac wykryciem 11 zmiennych krótkookresowych, a przewidują, że rok rocznie b~dą mogły wykazać si~
tysiącem nowych zmiennych.
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Miejmy nadzieję, że i astronomja polska włączy niebawem do zakresu prac swoich systematycznych i prace astrograficzne. Zapoczątkowało je już Obserwatorjum Wileńskie,
a w ślady za niem pójdzie niezawodnie i Narodowy Instytut
Astronomiczny, którego ostateczne ukonstytuowanie się w Beskidach 'wstrzymuje jedynie brak środków materjalnych.
Nie posiadając nawet narazie zbyt obfitego materjalu
astrograficznego własnego, możnaby, przez nabycie stereokomparatora, uposażonego w mikroskop błyskowy, podjąć pracę
badawczo-pomiarową klisz. chętnie naogół użyczanych i przez
obserwatorja zagraniczne.
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Zaćmienia Słońca.
Jak długo nieznaną była przyczyna nagłego nieomal znikania tarczy słonecznej wśród białego dnia, tak długo zjawisko_
to budziło w sercach ludzkich łatwo zrozumiałą trwogę. Trwa-'
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przemieniła się z czasem w ciekawość, skoro poznano
istotną przyczynę zaćmień i nauczono się przepowiadać je

ga ta

Okres, po którym zaćmienia Słońca i Księżyca pot. zw. "saros", znany był chaldejskim kapłanom
na wiele jeszcze wieków przed N. Chr. Dziś, gdy ruchy Ziemi i Księżyca są dokładnie znane, przy udoskonalonych sposobach liczenia, przepowiadanie zaćmień z wielką dokładnością
nie przedstawia żadnych trudności. PomniKowem dziełem
w tym zakresie jest t. zw. "kanon zaćmień" Oppoleera, obejmujący wszystkie zaćmiE:nia Słońca od r. 1206 przed Chr., do
r. 2163 naszej ery w liczbie 5200.
Mniej więcej do połowy XIX w. astronomowie zadawalniali się obserwacjami momentów początku i końca zaćmienia,
czyli t. zw. "kontaktów". Obserwacje takie czyni się i dziś,
gdyż jest to jedyny sposób wyznaczenia dokładnej pozycji
Księżyca podczas nowiu, a zatem w zwykłych warunkach wówczas niewidocznego. Obserwacje te dają materjał do dalszych
badań nad pewnemi, dotychczas niewyjaśnionemi, nieregularnościami w biegu naszego satelity.
f\naliza obserwacyj zaćmień, poczynionych w starożytności, pozwoliła skonstatować
Raltf'y'owi istnienie t. zw. wiekowego przyspieszenia ruchu
Księżyca, które Delannay starał się wytłumaczyć hipotezą, iż
szybkość obrotu Ziemi dokoła osi zmniejsza się z powodu
przypływów, wskutek czego ruchy Księżyca ! innych ciał niebieskich muszą wydawać się przyspieszone. Opierając się na
tej hipotezie G. H. Darwin stworzył swą piękną teorję ewolucji Księżyca.
Druga polowa XIX stulecia - to czasy olbrzymiego rozwoju nauk przyrodniczych, a zwłaszcza astronomji. Powstaje
nowa jej gałąź: astrofizyka, posługująca się najnowszemi zdobyczami technicznemi na polu optyki, jak np. fotografją
a przedewszystkiem analizą spektralną, stosowaną od r. 1859
do obserwacji Słońca.
Postępy, jakie poczyniła w owych czasach astrofizyka,
należy w dużej mierze przypisać obserwacjom zaćmień Słoń
ca. - Podczas zaćmienia w r. 1842 zwróciły uwagę obserwatorów różowe wyskoki (protuberancje) na brzegu tarczy zaćmio
nego Słońca. Gdy w r. 1868 skierowano na nie spektroskop, przekonano się, że są to utwory, składające się przedewszystkiem z rozżarzonego wodoru oraz nieznanego podówczaś pierwiastka, nazwanego
helem, którego istnienie na
Ziemi dopiero w dwadzieścia kilka lat później stwierdził Rarnsay. Dzięki badaniom Janssena protuberancje można obecnie
obserwować codziennie przy pomocy spektroskopu, natomiast
korona nadal dostępna jest obserwacjom wyłącznie tylko
w czasie zaćmień.

z góry.

wtarzają się,
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Widmo korony badano po raz pierwszy w r. 1869 i odkryto nowe linjE", które przypisano z początku hipotetycznemu
pierwiastkowi : koronium. Do dziś dnia sprawa jego istnienia
nie jest ostatecznie rozstrzygniętą. W latach 1871, 1878 i na stępnych zastosowano do obserwacji zaćmień fotografję i otrzymano piękne zdjęcia korony, która, jak wiadomo, zmienia
perjodycznie swój kształt w związku z ilością plam na Słońcu ~

Ryc . 22. K o r ona s ł oneczna podczas całkowitego zać m ie nia 30·go
si erpni a 1905 r. podc zas m axim u m pla m s ł o n e c z nych.
zdjęciu kometę , która w chwiH
znajdowała się wewnątrz korony .
Podobne zdarze,

W r. 1882 odkryto na takiem
zaćmienia
nie miało

miejsce w r. 1893.
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Z pośród wielu zagadnień, które tylko podczas całkowi
tego zaćmienia mogą by<: rozwiązane, wymieni«:: jedno jeszcze.
Jest niem mianowicie kwestja zakrzywiania się promieni świetl
nych w polu grawitacyjnem Słoń c a. Według teorji względno
ści odchylenie gwiazdy od normalnej pozycji, spowodowane
tern zakrzywieniem, dla graniczneg o przypadku (gwiazda tuż
przy tarczy Słońca ) powinna wynosić l u. 745 łuku. Zdjęcia fo tograficzne dokonane przez astronomów angielskich: Dysona,
Eddington a, Grommelin a i Davids ona, podczas zaćmienia 29
maja 1919 r., potw i erdziły w zupełności teoretyczny wniosek
E in steina. Z materjału obserwacyjnego otrzymano bowiem
dla powyższego odchylenia wartość 1''.72, co w granicach błę 
dów obserwacji zgadza się z liczbą otrzymaną teoretycznie .
W roku bieżącym nadarza się znów dogodna zwłaszcza
dla europejskich astronomów sposobność poczynienia obserwacyj tego rodzaju, gdyż dnia 29 czerwca będzie miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca, widzialne w północnych kra jach Europy, a także f\zji. Przebieg zjawiska ilustruje załą 
czona mapka . Linja zewnętrzna zakreśla powierzchnię ziemi ,
gdzie zaćmienie wogóle będzie widzi a lne , bądźto jako całko 
wite, bądź jako częściowe . Linja podwójna oznacza pas,
w którym zaćmienie będzie całkowitem . Zaczyna się on na
Oceanie Atlantyckim (1. = 16° 14' dł. zach. , cp = +46° 29'), w któ rym to punkcie początek całkowitcści przypada na chwilę
wschodu Słońca t. j. o 5" 20m,1 czasu uniwersalnego . W dalszym swym przebiegu przecina on f\nglję (nieco na północ od
miasta Manch e ster!, półwysep Skandynawski z południa ku
północy,
Ocean Lodowaty, oraz f\zję północno-wschodnią.
Kończy się na Oceanie Spokojnym, w punkcie o współrzęd 
nych: ), = 168° 34' dł. zach. cp = 51 ° 1', gdzie koniec całkowi
tości przypada na moment zachodu Słońca (711 25m.8) 1 ). Punkty, w których zaćmienie częściowe najwcześniej się zaczyna
i najpóźniej koń c zy, oznaczono krzyżykami. Niestety, czas
trwania zaćmienia całkowitego będzie tym razem krótki, w f\nglji trwać ono będzie 24 sek., w północnej Norwegji 46 sek.
W Polsce zaćmienie to widzialne będzie jedynie jako częścio
we. Najokazalej przedstawi się ono w okolicach Gdańska,
gdzie w chwili największej fazy zasłonięte będzie aż O 86 śred 
nicy Słońca, podczas gdy w południowych połaciach kraju
ulegnie zaćmieniu tylko 0.71 średnicy .
Zaćmienia Słońca należą do najpiękniejszych zjawisk niebieskich . W chwili, gdy tarcza Księżyca pokryje całkowicie .
l) Dokładne dane li czbowe znajdzie czytelnik w "Calendarium
Rocznika f\stronorr.icznego Obserwatorjum Krakowskiego " na rok 1927
lub w " Kalendarzu f\str. Towarzystwa Miłośników · f\stronomji " .
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Słońce,

zapada chwilowa noc; rozjaśnia ją tylko nieco srebrnoblaskiem· atmosfera ·słoneczna, ~ promienista korona.
Dokoła czarnej tarczy Ksif;życa widać tu i ówdzie jakgdyby
ogniste języczki: s·ą to wyskoki słoneczne czyli protuberancje.
Na niebie ukazują się jaśniejsze gwiazdy i planety, a w kie, runku postępującego po powierzchni Ziemi cienia, rzucanego
przez Księżyc, wieje "wiatr zaćmieniowy".
Przyroda żywa reaguje na zaćmienie tak, jakgdyby to
był zachód Słońca; kielichy niektórych kwiatów zamykają się,
ptactwo milknie i udaje się do swych gniazd. Spoczynek nie
białawym

Ryc. 23.

Przebieg

zaćmienia Słońca

29 czerwca 1927 r.

trwa jednak długo. Bo oto przez zazębienie w tarczy Księży
ca przedziera się pierwszy promień Słońca. Zaćmienie całko
wite skończone, momentalnie znikają protuberancje i zjawisko
korony; powraca natomiast jasny dzień. Czarna tarcza Księ
życa usuwa się gdzieś w przestrzeń, a dla astronoma, pilnie
śledzącego przebieg zjawiska, pozostaje tylko zaobserwować
moment ostatniego kontaktu tarcz obu ciał niebieskich. Oczywiście, iż każdy opis, choćby najtrafniejszy, może dać tylko
słabe wyobrażenie rzeczywistości; aby odczuć całą wspaniałość zjawiska, trzeba je widzieć.
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Kronłka

astronomiczna.

Kometa Reid'a (1927 b.). Jest to druga kometa, odkryta w r. b. Od 25 stycznia r. b. Re i d w Kapsztadzie-. Położenie komety, zaobserwowane 26 stycznia o 19h 43•n.5 czasu uniw e rs. było . a. = 22h 3Qm 40 s ,
a= - 57° 49'. Wielkość = sm.O. Ruch dzienny we wznoszeniu proste rn
-t44 s , w zboczeniu - 4'.
Kometa Pons'a-Winnecke-go (1927 c.). 3 marca r. b. o lOh 19m.5 czasu uniwersalnego zaobserwował w Williams Bay (o kolo Chicago ) V a n
B i e s b r o e ck kometę Pons'a- Winnecke'go , której powrót był w r. b.
przepowiedziany. Położenie komety w chwili obserwacji było a. = 14h 12m
20 s .4. o = + 25°45'24" (1927.0). Wieikość 16m.o. Ko meta jest bardzo ci e·
kawa ze względu na znaczne zbliżenie do Ziemi, które 26 czerwca r. b.
o Oh czasu uniwers, wyniesie zaledwi e 6 843 000 km . Przez punkt przysłoneczny kometa przejdzie 20 cze rwca.
Efemery d a Kom e ty P o n s - W i n n e ck e 1 ) (Oh cza su uni -wersalnego ).
krył ją

Data
1927 Maj

4
12
20
28
1
Czerw.
5
9
13
15
17
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Lipi ec
2
3
4
5

t. " )

C<

15h

16
17
18
19
2.0
21
22

23

7.8
14.1
23.4
39. 1
51.0
7.7
318
8.1
33.0
37
41.3
25.2
49.2
13.6
37.9
2.3
25.0
46.8
6.8
25.0
41.7
56.6
10.2
22.0
32.9
42.1

+ 49° 20'
+51 35
+ 53 24
+54 48
+ 55 17
+55 34
+ 55 33
+ 54 40
53 33
+5 1 33
+ 48 1
+ 41 54
-j- 37 30
+ 31 58
+ 25 16
+ 17 38
9 17
+ 1 3
6 46
13 36
- 19 31
24 23
- 28 28
- 31 49
34 35
- 36 54

+

0.3924
0.3388
0.2843
0.2280
0.1992
0.1701
0.1408
0.1118
0.0977
o 0840
0.0712
0.0599
0.0551
0.0511
0.0481
0.0462
0.0458
0.0466
0.0489
0.0523
0.0566
0.0617
0.0673
0.0734
0.0798
0.0865

ri')
1.2257
1.1730
1.1272
1.0897
1.0745
1.0620
1.0520
1.0450
1.0423
1.0406
1.0397
1,0395
1.0397
1.0402
1.0406
1.0414
1.0423
1.0435
1.0447
1.0462
1.0479
1.0498
1.0517
1.0540
1.0563
1.0588

Kometa Stearns'a (h 27 d). 10 m arca r. b o 10h 4m.8 odkrył S t ea r n s w Mid dletown kometę 10-ej wie l kości. Poz ycja ko mety w chwili
odk ryc ia: "''~"' ' " = 15h 16 m 6s.o, [3Hm ·o
- 7() 21 ' 43" . Ruc h dz ie nny w re ktascencji
15<, w deklin a c,ii
19'. Z pie rwszyc h 3 obserwacyj M 6 f l e r
i B. S t r 6 m gr e n obliczyli e le m e nt y komety. Przejście przez punkt przy-

+

śr.

l) w .,d ł ug H andbook for 1927, w ydanEgO pr~ez British A st ~ on . 1'\ ssoc. str. 31.
2) Odległość od Ziemi w jed nostkach astronomicznych ( l Je dn ostka
149 500 000 km
odle gł ość Ziemi od Słońca).
3) Odległ ość od S ł ońca w j e dn os tka ch astr o n o mi czn yc h .

URANJ/1
słoneczny nastąpiło 1 marca r. b.; odległość od Słońca wówczas była
3.6 razy większa od odległości Ziemi od Słońca; orbita ł<omety jes.t
prawie prostopadła do płaszczyzny ekliptyki.
Całkowite zaćmienie SłoJ\ca 29 czerwca 19Z7 r. Zaćmie n ie to w Polsce
widoczne będzie jako częściowe. Momenty początku i końca zaćmienia
oraz inne szczegóły zostały podane dla najważniejszych miast w Polsce·
w Kalendarzu Rstronomicznym na r. 1927 na str. 24 i 25. W Warszawie
początek zaćmienia o 5h 21m, koniec o 7h 22m czasu śr -europ. Największa
faza w Warsza.vie = 0.80 średnicy Słońca. Pas całkowitego zaćmienia
przejdzie przez Norwegję i Szwecję'), dokąd wybierają się ekspedycje naukowe dla obserwacji tego zjawiska. Również z Polski projektowana
jest wyprawa. która ma udać się do północnej Szwecji.
Ił

III

!,J.

Rys. 24.

Przebieg

zaćmienia Słońca

l. Począlek Sh 21m.

29 czerwca 1927 r. w Wal'szawie.
11. Największa faza 6h 19rn. III. Koniec 7h 22m.

Nowa gwiazda zmienna P. K. Kor dyl e w ski, asystent Obserwatorjum Rstronomicznego 'W Krakowie, członek naszego Towarzystwa, odkryl w sąsiedztwie gwiazdy zmiennej S Corvi (S Kruka) now'l gwiazdę
zmienną. Gwiazda ta 14 grudnia 1925 r. miała jasnośc 9m.5, potem 22
grudnia 1925 r. 9m.7, w 1926 r. nie była widoczna, 6 marca 1927 r. za·
jaśniała jako gwiazda 12-ej wielkości. W końcu miesiąca osłabła do 13-ej
wielkości. Typ zmienności jeszcze nieznany.
Gromady kuliste gwiazd. W numerze lutowym z 1927 r. L' Astronomie,
biuletynu Towarzystwa Rstronomicznego Francuskiego, znajdujemy obszer·
ny artykuł K o n s t a n l y n a P ar v u l e s c o o gromadach kulistych.
Przytoczymy z niego najciekawsze szczegóły.
·
Badając rozkład mgławic spiralnych i gromad kulistych w przestrzeni, zauważono, że w Drodze Mlecznej zupełnie ich nie dostrzegamy.
Brak ten mgławic jest, najprawdopodobniej, tylko pozorny, spowodowany
przez istnienie dużych ciemnych mas gazowych w pobliżu płaszczyzny
Drogi Mlecznej. Mgławice spiralne i gromady kuliste, jako położone daleko za gwiazdami Drogi Mlecznej, są przez te .,ciemne mgławice" zasłaniane, jakby przez chmury. Istnienie tych chmur wyratnie udowadniają
fotografje: np. w sąsiedztwie punktu o współrzędnych o.= J8h 4m,
o=+ 27°30' na Drodze Mlecznej fotografja, dokonana przez reflektor
Crossley'a na Mont Wilson, zawierająca 0.25 stopnia kwadratowego, wy·
kazała przy ekspozycji Jh 50m 76 000 gwiazd na tym skrawku nieba.
W bezpośrednie m sąsiedztwie (o.= J7h 24rn o=+ 25°30') również na
Drodze Mlecznej identyczna klisza wykazała tylko 124 gwiazd. Fakt ten.
4) Patrz

wyżej artykuł

p. J. Pagaczewsklego.
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istnieniem ciemnej

mgławicy

w miejscu, ubogiem

w gwiazdy.
Mgławice planetarne i gazowe, jako należące do układu Drogi ,
Mlecznej, widoczne są w pobliżu jej płaszczyzny.
Nasz układ Drogi Mlecznej posiada również gromady gwiazd, mię 
dzy te mi jednak, t. zw. g a l ak ty c z n e m i gromadami i kulistemi, pozagalaktycznemi , zachodzi ta różnica, że pierwsze zawierają prawie wyłącznie karły-gwiazdy, a kuliste składają się z gwiazd olbrzymów i karłów . .
Z powodu znacznego skupienia gv.iazd w środku gromad kulistych
należy przypuszczać, że są one starsze od Drogi Mlecznej, gromad otwa·tych i nieregularnych chmur galaktyki Przypuszczenie to opieramy na
założeniu, że ko ncentracja gromad gwiezdnych wzrasta z biegiem czasu. ·
Rzucano hipote7ę, że gromady kuliste oderwały się od układu Drogi Mlecznej z powodu jej ruchu obrotowego. Przeciwko temu prżemawia
fakt, że mniejsze osie elipsoidalnych gromad, czyli domniemane ich osie
obrotu, mają przeważnie inny kierunek, niż oś Drogi Mlecznej. Gdyby
gromady kuliste oderwały się od Drogi Mlecznej, wówczas kierunki ich
osi obrotu byłyby mniej więcej równoległe do osi galaktyki.
Na podstawie badań , przeprowadzonych przez P ar v u l e s c o
i von Z e i p e l'a nad niektóremi gromadami kulistemi, koncentracja
w srodku jest około 4000 razy silniejsza, niż na peryferji.
Kuliste gromady dążą, prawdopodobnie, do coraz większej koncentracji i utworzenia jednej wielkiej gwiazdy. Gdyby np. 37 miljardóv.
gwiazd Drogi Mlecznej utworzyło jedną gwiazdę o gęstości, równej gę
stości Słońca, otrzymalibyśmy kulę o średnicy 2- 5 razy większej od
średnicy orbity Saturna. Gwiazda taka jednak nie mogłaby trwale istnieć;
z powodu ogromnej prędkości obrotu materja odbiegalaby od środka
i utworzylaby się mgławica spiralna

(L'Astronomie, Fevrier 1927).
Rozmieszczenie gwiazd róźnych typów widmowych ~ ) w przestrzeni.
Na podstawie katalogu H. Dr a per a, zawierającego wielkości fotograficzn~ oraz widma 225000 gwiazd , podjęto doniosłe badania statystyczne,
prowadzone głównie w Harvardzkiem Obserwatorjum w ftmeryce. Z badań tych wynika, że gwiazdy typu G i F są najliczniejsze na niebie; są
to ka r ły, które oglądamy w sąsiedztwie naszego Słońca. To ostatnie jest
również karłem typu G.
Ich wielka liczebność wpływa , prawdopodobnie,
na ogólne widmo Drogi MleCLn ej.
Ilość wielkich jasnych gwiazd typu B zmniejsza się we wszystkich
kierunkach od nas. Według Kap t e y n a, v e n Rh i j n a i C h ar I i er a
tworzą one lokalną gromadę o średnicy około 3COO lat światła. Środek ,
zaznaczony przez wielkie nagromadzenie gwiazd tego typu , znajduje się
w gwiazdozbiorze Carina na południowem niebie .
Gwiazdy typu ft i K są to olbrzymy, obficie rozsiane w naszym
układzie .
Nagromadzenie gwiazd typu ft, niewidocznych okiem nieuzbrojonem , tworzy jasne chmury gwiazdowe w Łabędziu.
Olbrzymy czerwone typu M najgęściej są rozmieszczone w gwia zdozbiorze Strzelca.

(/'Astronomie, Pevrier 1927).
Syslematyczna kontrola gwiazfl zmiennych. Według planu obserwatorjum w Bab els berg •· pod Berlinem przystąpiono tam i w paru innych
obserwatorjach ni ~ m cl<i ch do stałej systematycznej kontroli całego nieba
od biegun.a pótlhJ LIJego do równoleżnika zboczenia - 30° lub - 35°. Kon5
Klasyfikacja widm gwiazd podana zoslał a w artykule p . M. Ł o b a nowa .,Chemia
)
ywiazd" Uranju N• 3 z 1926 r.
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troi a polega na dwukrolnem odfotografowaniu w ciągu miesiąca całego nieba dla badania gwiazd, zmieniających blask powoli, oraz na wykonywaniu
cz~ściej seryj fotografij dla gwiazd szybko zmiennych. W Babelsbergu uży
wają objeklywu o średnicy 135 mm i długości ogniskowej 240 rnm.
Klisze 9 X 12 cm obejmują obszar nieba 21°X28". Przy półgodzinnej
ekspozycji otrzymujemy gwiazdy do l3m.5. Na tej drodze spodziewane
jest wykrycie wielu nowych gwiazd zmiennych, przy zbadaniu bowiem
pierws?ych niewielu klisz, otrzymanych w Babelsbergu, wykryto już na
nir:h 11 nowych zmiennych.
(V. j. S. l. 61, str. 293- 295).
Ojciec J. J. Hagen T. J. W r. b. obchodzi 80 rocznic~ urodzin wy bitny i zasłużony astronom, Ojciec Jan Jerzy Hagen T. J .. dyrektor
Obserwatorjum astronomicznego przy Watykanie. Urodzony w 1847 r.
w Bregencji, !>tudjował astronomj~ w Miinster l Bonn, póżniej w 1880 r.
wyjechał do flmeryki, gdzie był dyrektorem obserwatorjum Georgetown
College. Po powrocie z flmeryki powołany został na stanowisko dyrektora
obserwatorjum przy Watykanie.
Obdarzony wielkim talentem obserwacyjnym i organizatorskim
utworzył 2 wielkie dzieła: fltlas Stellarum Variabiliurn i encyklopedyczne
dzieło: Die Veranderlichen Sterne; drugi tom tego dzieła opracował
S te i n.
fillas gwiazd zmiennych zawiera w 6 serjach 311 map z 338 gwiazdami zmiennemi. Do map dodany został katalog, 7awierający położe 
nia gwiazd oraz wielkości gwiazd porównania. Dzieło lo posiada nadzwyczaj wysoką wartość dla obserwatorów gwiazd zmiennych. Niemniej ważne je~t wielkie dzieło Die veranderlichen Sterne, w którem H ag e n opracował iródłowo i wyczerpująco nast~pujące działy, stanowiące
oddzielne cz~ści l tomu: 1) zaopatrzenie obserwatora, 2) obserwacje
gwiazd zmiennych, 3) obliczanie obserwacyj i 4) elementy zmiany blasku.
11 tom, napisany przez J. S t e i n a, zawiera teorje zmian blasku gwiazd
zmiennych. Oba dzieła, atlas i wielki podr~cznik gwiazd zmiennych,
przez długie lata wyświado:ać b~dą duże usługi badaczom gwiazd
zmiennych.
W Rzymie, korzystając z pi~knego nieba włoskiego, 1-1 a g e n zajął
si~ badaniem tajemniczych nagromadzeń kosmicznej materji, znanej pod
nazwą ciemnych mgławic . Badania swe H a g e n przeprowadza wizualnie,
gdyż fotografja niezawsze bywa skuteczna przy wykrywaniu subtelne
różnicy odcieni tła nieba.
Jakkolwiek poglądy H a g e n a mają przeciwników, jednakże badania j~go, prowadzone jeszcze teraz z młodzieńczą
energją, pozwalają nam wkraczać coraz gł~biej w istot~ doniosłego zagadnienia budowy Wszechświata .

Kronika T. M. A.
Zebrania. W okresie mi~dzy 1 lutego a 1 marca b. r. odbyło si~
posiedzenie Zarządu (3.11 1927) i 1 posiedzenie dyskusyjne Siutego 1927 r.
z odczytem doc. dr. F. Kęp l ń ski e g o p. t.
gwiazdach zmiennych typu a Cephei". Odczyt, ilustrowany przezroczami, wygłoszony został w audytorjum Zakładu Botanicznego Uniw. Warsz. l dzięki zajmującemu tematowi wzbudził wielkie zai11teresowanie wśród obecnych człon
ków T. M. FI. i gości. Odczyt ten wydrukowany jest na początku niniej·
szego numeru.

.o
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Zwyczajne Walne Zebranie Członków T. M. A. odbyło się w dniu
25/11 1927 w gma<.hu Uniwersytetu Warszawśkiego. Przewodniczył prof.
M. K a m i e ń s ki.
Po odczytaniu i przyjęciu pr o tokółu z poprzedniego Walnego Zebrania p. J. S a w i c z e w ski przedstawił sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności za rok ubiegły, a p. M. Ł o b a n o w odczytał
sprawozdanie kasowe. Następnie p. f\. D ę b c z y ń ski prz e dstawił protokół Komisji Rewizyjnej . Po przyjęciu do wiadomości powyższych sprawozdań i udzieleniu absolulorjum ustępującemu zarządowi przystąpiono
<lo wyboru nowego zarządu.
Prezesem został wybrany ponownie profesor M_ K a m i f! ń ski;
na członków zarządu zostali wybrani pp. 1) M ak s y m i l ja n B i a l ę ck i,
2) f\ n t o n i C h r o m i ń ski, 3) maj. Ksawery Ja n k o w ski, 4) dr.
W a c l a w J e z i e r s k i, 5) docent F e l i c j a n K ę p i ń s k i, 6) M i k o l aj
Ł o b a n o w, 7) Jerzy Gr z y m a l a - P ok r z y w n i ck i, 8) inż. B r on i s l a w Raf a l s k i. 9) dr. E u g e n j u s z Ryb k a, 10) J e r z y S a wiczewski.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: pp. dr. L. B re n n ej s e n a, ref.
f\. D ę b c z y ń s ki e g o oraz inż . P. S trze s z e w s k i e g o .
Ostatnim punktem porządku dziennego walnego zebrania były
nWOlne wnioski "_ Ponieważ kwestja odpowiedniego traktowania kosmografii w zakładach średnich dla nauki i popularyzacji wiedzy astronomicznej posiada pierwszorzędne znaczenie - walne zebranie na wniosek
dr. E. Rybki powzięło je d n o g l o ś n i e następującą rezolucję :
"Walne Zebranie T. M. f\. zwraca się do M. W. R. i O. P. z prośbą
o przywrócenie kosmografji jako oddzielnego obowiązującepo przedmiotu
w szkołach średnich ogólnokształcących. Brakowi wykwalifikowanych nauczycieli moinaby zaradzić drogą urządzenia kursów dokształcających dla
tych wykładowców, którzy nie studjowali astronomji w szkolach wyższych."
Po wyczerpaniu porządku dziennego p. M. Ł o b a n o w wygłosił referat p. t. .. Teorje eteru kosmicznego" , który wzbudził duże zainteresowanie wśród zebranych.
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Członkowie rzeczywiści.
Chomicz Paulin
Jankowski Ksawery
Kowalska Irena
Kubacki Kornel
Markowa Katarzyna

radca N. l. K.
major W. P.
studentka

3- 11. 1927

Kujawa Waierjan
Majewska Janina
Opalski Wacław
S n ch ł\ntoni

meteorolog
asystentka U. W. chemii erg. ..
stud. fil. -matemat. U. W.
student U. W.

inżynier

żopa inżyniera

III

Uczestnik koła młodzieży.
Broszkiewicz Janusz

uczeń

gimn.

3- 111. 1927
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Tajemnice Wszechświata.
Art. 6.

Przyciąganie.

Drogi planet i komet.

(Do kończenie).

Na podstawie prawa Newtona możemy z obserwacyj współ
planety lub komety wyznaczyć rozmiary i kształt
jej drogi oraz obliczyć naprzód miejsca, w których planeta
b~dzie si~ znajdowała.
Do wyznaczenia takiej drogi wystarczają 3 obserwacje, które muszą zawierać wznoszenie proste {rektascensję) i zboczenie (deklinację) planety. Na podstawie tych
6 wielkości znajdujemy elementy orbity, planety lub komety.
Elementy zawierają wszystkie dane, które są potrzebne do znajomości rozmiarów i kształtu orbity oraz położenia planety na
orbicie.
Kształt orbity eliptycznej jest określony, gdy dane są 2
elementy: a - polowa wielk?.'ej osi elipsy (ryc. 1; a = 7t f\) i e mimośród. 3 dalsze elementy charakteryzują położenie elipsy w przestrzeni: i - wiChylenie płaszczy
zny orbity do płaszczyzny
elcliptyki, Q - długość wę
zła
górnego, w- odleglo.~d
11unlcttt przysloneczn ego od
qónugo węzła. TVęzłarni nazywamy te punkty na kuli niebieskiej, w których
orbita planety przecina się
Ryc. l.
z ekliptyką. Węzle m _górnym nazywamy ten punkt,
w którym planeta przechodzi z południowej strony ekliptyki,
na północną; oznaczamy go przez ~~; drugi węzeł-dolny, który oznaczamy przez ('5, jest to punkt, w którym planeta przechodzi z północnej strony ekliptyki na południową. Długość węzła
liczymy na ekliptyce od punktu równonocy wiosennej. Zamiast elementu w cz~sto używana jest suma r. = Q+ w. Szósty
element, który pozwala na wyznaczenie miejsca planety na
orbicie. jest to cz as 1Jrze j.~cia prz ez 7nmlct przysłoneczny (T).
Dla paraboli a jest nieskończenie wielkie, kształt więc
orbity zależy tylko od odle_qlo.~c i 71unlctu przysłonecznego od
Słońca, którą oznaczamy przez q.
Zamiast 6 elementów, jał<ie mamy w przypadku elipsy, mamy ich tu tylko 5 :T, q, i, Q, w.
Za jednostk~ w pomiarach osi wielkich planet lub odległości punktu przysłonecznego od Słońca bierzemy średnią
rz~dnych
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odległość Ziemi od Słońca (149.500.000 km.}.
Nazywamy
jednostką astronomiczną.
Mając elementy planety lub komety możemy na

ją

ich
podstawie ułożyć efem erydę , t. j. tablicę, podającą współrzędne
danego ciała niebieskiego dla równych odstępów czasu .

Art. 7.

Precesja.

Rachuba czasu .

Punkt równonocy wiosennej nie zachowuje stałego mieJsca wśród gwiazd; już Hipparch przez porównanie własnych
obserwacyj z obserwacjami poprzedników znalazł, że punkt
równonocy wiosennej przesuwa się wśród gwiazd blisko o 1°
na 100 lat od wschodu na zachód. Ruch ten, odbywają~y się
w przeciwnym kierunku, niż bieg Słońca i planet na niebie
nazwano precesją. Z nowożytnych obserwacyj wynika, że precesja w długości 1) wynosi 50".3, całkowity więc okres obiegu
tego punktu na ekliptyce wynosi blisko 26000 lat.
'f

f.

Ry c. 3.

Ry c. 2.

')

Długość

liczymy

z r. 1926 str. 11 Taj.

wzdłuż eli!JŁyki

Wszech ś w.

Patrz Flrl. 3 w N2 2 Uranji
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Zjawisko precesji wywołane jest przez powolną zmianę
kierunku osi obrotu Ziemi. Uważajmy płaszczyznę ekliptyki
(ryc. 2); prostą E1 0E, prostopadłą do tej płaszczyzny, nazywamy o sią ekli ptyki ; przebija ona sferę niebieską w 2 punktach, zajmujących prawie niezmienne położenie wśród gwiazd.
Punkty te n·azywamy biegttnami ekliptyki. Oś obrotu Ziemi
POP 1 nachylona jest pod kątem 23° 2T do osi ekliptyki; taki
sam kąt tworzy płasz czyzna równika z płaszczyzną ekliptyki.
Oś obrotu Ziemi opisuje dokoła osi ekliptyki stożek w cią
gu 26000 lat. Obecnie biegun północny przecina sferę niebieską w pobliżu gwiazdy 2-ej wielkości a Małej Niedźwiedzi
cy. W ciągu bieżącego stulecia biegun będzie się zbliżał do
tej gwiazdy, następnie będzie się od niej oddalał , wreszcie po
upływie 13000 lat biegun będzie się znajdował niedaleko od
jasnej gwiazdy, zwanej Wegą (a Lyrae).
Silą, wywołującą ten ruch bieguna, je.st przyciąganie, jakie wywiera Słoń c e i Księżyc na spłaszczony glob Ziemi. Gdyby Ziemia była kulą, wówczas precesja nie istniałaby wcale.
Ponieważ jednak Ziemia jest spłaszczona na biegunach , więc
możemy sobie wyobrazić, że składa się ona z 2 części: kuli
o promieniu równym odległości od środka (OP) do bieguna
i pierścienia f\J\PnB 1 BP, , osiągającego największą grubość na
równiku (ryc. 3). Płaszczyzna drogi Księżyca (dokoła Ziemi oraz
płaszczyzna pozornej drogi Słońca dokoła Ziemi są odchylone
od płaszczyzny równika. Słońce i Księżyc, przyciągając wyżej
wspomniany pierścień zgrubienia, starają się główną płaszczyznę
jego, t. j. płaszczyznę równika, skr ~ cić do płaszczyzn swych dróg,
skutkiem czego powstaje ruch precesyjny bieguna. Zjawisko,
analogiczne do ruchu osi ziemskiej, możemy dostrzec u wirujących bąków, których osie nie są pionowe.
Jak już powiedzieliśmy, ru ch precesyjny wywołany jest
przez przyciągani e Słońca i Ksi ę życa. Chociaż Księżyc ma
małą masę w porównaniu ze Słoń::: e m , jednak wpływ jego na
ruch precesyjny jest silniejszy, niż wpływ Słońca. Tłumaczy
się to niewielką odległością Księżyca od Zi e mi w porównaniu
z odległością Słońca .
. Z powodu zmiany . ki e runku osi obrotu Ziemi ulega zmianie prostopadła do tej osi płaszczyzna równika, wskutek czego
punkt równonocy wiosennej przesuwa się wśród gwiazd, i współ
rzędne gwiazd, odniesione do tego punktu , ulegają powolnej
zmianie. Dlatego więc, podając współrzędne gwiazd , musimy
zawsze oznaczać rok, do którego współrzędne się odnoszą; np.
a1 .27 · o i ~ , 927 • 0 oznaczają
wznoszenie proste i zboczenie (dekli nację), odniesione do kierunku punktu równonocy wiosennej
na początku 1927 roku . W katalogach gwiazd obok współ ~
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rz~dnych podawana jest zwykle precesja we wznoszeniu prostern i zboczeniu, pozwalająca na obliczenie współrz~dnych
gwiazd dla innych epok.
Rac h u b a c z a s u. Ścisły okres obiegu Ziemi dokoła
Słońca nazywamy 1·olciem gwiazdowym. Wynosi on 365 dni
6 godz. 9 min. 10 sek. Za podstaw~ rachuby lat przyj~to jednak inny okres czasu -rok zwrotnikowy. Jest to odst~p czasu, upływający od jednego przejścia Słońca przez punkt równonocy wiosennej do nast~pnego. Ponieważ punkt równonocy wiosennej cofa si~ wśród gwiazd stałych, wi~c Słońce pierw
powraca do niego, zanim dojdzie do tego miejsca wśród gwiazd,
które przed rokiem zajmował punkt równonocy wiosennej.
Dlatego też rok zwrotnikowy jest krótszy od gwiazdowego,
wynosi bowiem 365 dni 5 godz. 48 min. 46 sek.
Jedne wi~c lata muszą mieć po 365 dni, drugie po 366
dni. Lata, zawierające po 365 dni, nazywamy zwyczajnemi,
a zawierające po 366 dni - przest~pnemi. W kalendarzu gregorjańskim obecnie prawie powszechnie używanym, lata podzielne przez 4, prócz wyrażających całkowite stulecia, u których ilość setek nie jest podzielna przez 4, są przestepne.
t. j. mają po 366 dni, Pozostałe lata są zwyczajne, t. j. mają
po 365 dni. (Np. przest~pne. lata: 1924, 1928, 1932... 2000,
zwyczajne: 1900, 1921, 1927). Srednia długość roku gregoriań
skiego wynosi 365d 5h 49m 129 , jest wi~c o 26 sekund dłuż
sza od zwrotnikowego. Różnica, równa l dobie, nastąpi wię 
cej, niż po upływie 3000 lat.
Obok rachuby na lata, miesiące i dni miesiąca w astronomji używana jest jeszcze rachuba na dni według t. zw.
okresu juljatlskiego. Początek rachuby przypada na 1 styczni12
4713 r. przed Narodzeniem Chrysusa. Każda data określona
jest przez ilość dni, które upłynęły od początku rachuby, np.
1 stycznia 1927 oznaczony przez 2424882d. Dla uproszczenia
rachuby prof. T. Bnnachiewicz zaproponował początek rachuby
odnieść do 1 stycznia 1801 po Chrystusie (nowa era astrono·
miczna). Np. w rachubie tej 1 stycznia 1927 oznaczony jest
przez 46021d, czyli o 2 cyfry mniej mamy w tej dacie do napisania, niż w okresie juljańskim.
Początek doby w okresie juljańskim przypada na połu
dnie, jak w dawnym czasie średnim astronomicznym, zaś
w nowej erze astronomicznej o północy tak samo, jak w czasie uniwersalnym (patrz f\rt. 4, Uranja NQ 3 z 1926 r.). E. R.
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-------------·---------------------------------Dr. EDW ARO STEN Z.

O ekspedycji astronom icznej do obserwacj i całko 
witego zaćmien ia S łońca 29. VI. 1927 w Laponji.
Codzienna wędrowtka SJ.ońca i l<Jsiężyca po silclepieniu nieba
Sitala się dla człowreka zJ.aw:,skiem tak poWis'zeJrniem, że rzadtko kiedy zastanawia się nad jego istbtą. Pogrążlony w trosce o byt, zapom~I1Ja. :ż;e Ill~eby'~roo Słońce ~ Ksi'ęŻiyc, al'e i• Zntemnia·, są Clilał, amd nDe:b~es
kJ~ami ~ ż, e [podllegaj,ą śailśle uslla·lioln'Y'm, odlwWecZI!ly:m prawom Natury.
Bywają jed!naik chwiJe, kiedy owa węd!rówka Słońca i Księ
życa przechodzi pr'ze'z fa.zy t.ak. osobliwe . że człl(),wiek odrywa stię oJ
s'wycih zadęć, by na lilią z,wrócić Ulw'agę. Dzi,e je się to wówczas, gd;
Ziem~a. Księżyc i 'Sł'Oilke zrnajdą się lna jednej proSitej linji i gdy potężnych rozmiarów cień Księżyca zos1taje rzucony na powierzchnię
Ziemi.
Całkowi1te zaćmietnia S~ońca SIZE'lr,zyły dawniej ' popłoch i trwogę
WŚ'r.ód }ludzi, nieświadomych natury zj.awi!slka. Z · chwi,J,ą p:nmani ,
ich ist10ty za1ćmuenia pl:'zestały być postrachem ludlzkości, i jakko'l wl~elk z 1ll~E'1Illli1~Ejj1Sztem ZJaljęd~em są ag 1 ]ądiaJI1Je, budlz·ą tylikic nt,t>.za,tJarte
wrażek1ie piękllla wspaniałych ,Zijawisk Przyrody.
Jakkolwiek obserwacje zaćmień słolnecznych datują się już o-:::1.
CZJalsów stJalf•OŻ)'Itmlych, to j'edlnark poazą!Jelk właścilw!ym badlatillilom stanu
fVzy~eznego Sł-ońca dało zaćmienie z 1842 r., w cza.sie ktfuego zaobserwowallJo pora•z pier•ws'zy cały szereg Zjjawisik, poprzednio nieZ\nanych. Podc'zas zaćmietniil z 1860 r. znany asitroinom polski Praż
mowski dokonywa w H is•zpa>nji pierws'z ydh spostvzeżeń nad pularyz.aqją ś1wiatla 1hm:my słonecznej, stwierdza1 jąJc, że świeci ona: czę
ści-owo światłem 'od'bi,tem Słońca. Zaćmienie z 1868 r. dałiQ z·nowu,
ze wz 1g[ęcl'u na d:ługi czas trwania ( 6 i iPół m.!IlJuty), doskolnałą sposobność do wylwnania wiel!u cennych : spostrzeżeń i odkryć. Odtąd
zahes i poziom pr'ac obserwacyjlnych podlcza,s, zaćmień stale Wztras•tał., tak, że d~~siejSize ekspedytcJe prowadlzą jiUż badania w bardzo
szerokim zakresie, posługując s1~ę przytern ilJparabmą, będącą ostatnim wyrazem techniki fuls·trumetntalnej.
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Pod 'względem naukowym mają o!:>serwacj~ zacm1enia b.:~rdzo
duże zlnaczenie. Z punktu w idlzen:a me:ham;lki nieba są zaćmiema
wyzy~1klwane do pqp.r,a1Wia1nia drog·i Księżyca, któreg·o teorja m a t~~
m~~)'laZ!rua nl~e mqgla być dlo~)'!Cihcz~s Z.\.lipełrui~ dlokł~c1ruie opr.aiaowana. M.ate1.1jał~m k1u temu sLużą momenty kontaktów, wyzna:Jz,::>n~
z moż-LiWik dluilą ldidkłaidlniośdią.
Drugiem w<J żnem zr dan iem j~ s t wyk.cac::nie zdjęć fotograficz~

nych z c:· ::m ~enia dla zbadania stiiuktury korony słonecz•nc:j i wysko ~
ków.
Tmecim , ba;rd.zo ważlllym działem, są stiudja nad w:dmem sło
necznem i korony.
Czwartym - badania fotometrycZine światła korony, jej pro~
mieniawania i t. d.
PIJątym -wJre:sz,CJJe
b:dc;jn6~ zJ a~w1~sk op~y,;;z•ny:h i atmosferycznych i geofizycznych , towarzyszących zaćmieniu , a mi31nowicie:
t . zJW. "latających ci ~·niów" , barwy rnieba, przz:zro:zystoś:i atmo~
sfery, czynnilk ów meteorolog iczmych .i ła kłó:~ń magnetyzmu zi~m
skiego.
Wid1zimy więc, że pod względem •naulkowym p rz:dstawiają cał
kowite zaćmiemia ,Słońca obszerne p::>le do bad :~ń To też astrono~
mowie różnych kra·jów korzystają . s'kw~pliwi~ z każ.:! ej spJsobno~
ści , aby zaćmic.lni~ zaobserwować . Jakkolwiz:k zaćmimia Sbńca są
dość częEJte, bo oclibywają się mniej więcej dwa razy do roku, to j ed~
nak tyLko niek,tóre z nich są ca łkowite, a przytern rozgrywają się
w tak różnych miejs1ca h globu ziemskieg :::- i ona tak. małych obsz,araoh , że zaobserwawamóe ich jest możtWie z,a.Z!Wiyczaj tylko przez
wysłane w tym celu ekspedycje astrO'nomidzne.
Ostaltnie zaćmie• ni~ Sl1ońca , świeżej daty, odbyło się dnia 29
cz.::nJ.:ca 1927 r. i było w!doozne, jul1<o częściowe, w cał~j Eumpi~;
p31s c allkowitości p.,ze'bizgał pvzez Anglję , Norwegję, środkową i pół~
nocną SziWeaję i morze Lodowate. Ze względ1u na stosunkowo blis~
kie położenie strefy całkowitości, było 0 :10 cliość pilnie obserwowane.
Okoli,c.'zności zlcży!y się tak szcz~śb~wi~. ż~ tym razem dJs.zła
do skut1lw ró'W~nież i ekspedyC'jja 1pols/1ca, wrganizowana pod egidą
Polslkiego T1cwaf'Zysl~w·a Ast,r~onomkznego. Zanim ukaże s·ię ofi~
cj_alne ~IPrawozdatnie z prac ekspedyc,ji, które za,p ewne w ni?Jdługim
oZlats~e Qgłosi j1ej n!itesdl1llldi.zony qrgamnztclbor ~ kierownjk, prof. T. Banachiewir:z, 1pjra-gniemy jluż obecnie ,s~u żyć Sz. Czytelnitkom garstikq
wiadomości o przebiegu tej ,pierwszej pohskiej wyprawy zaćmi~nio
wej, - oraz podlzielić się wrażeniami, ,jalkie na nas wyw:1rł widok
zaćmiClilego Słońca.

Polska ebpedycja asr.ronomicZlna do obserwacJi cafkowiteg:>
29.VI.l927 została z,orQanizowana przez w~pół
udziale czterech obsel'Watol1jów: Krakowskiego, Pomańskiego, W ar~
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s,za.wski'e,go i Wi,!zń6lkiego. Ze wzglęl\u \na band!ZJ szczupłe środtki
ZIDeidiuikJo,wlaiiJio pr1qg1DaJm •ekspeid)IIOjl~ głóWinóe do W)IIZnaczc.',1ia m10memtów 'kontak,tów. Pozatem miały być lwykonane pomi<!'ry promiemiewania słonecz1nego podk:zas zaćmi~ni::t. oraz, o ile
możnJości, obset1wacj e wi:z1 ua~ne :korony (okiem ni~uzbmjonem), cieniów 1a:tającyoh i t. 1p. zliaw~sk.
Co sdę tyczy wytbor'u mi•ejts ca pobytu 'eksped)llcji, to nal~żało
oczyw :lśc i e W'ziąć pod uwagę cały ,s'zereg okolicmoś::i.
Wanunki
obseiw.a::yjlne w A·ng•ł9i był)'! ni·ekor'zystlne ze względu na zibyt małą
wysokość Słońca pccłic:zas zaćmienia ora1z ,nieprzych)llłne warunki klimilltyGrn!e. W No1rwe<g,ji rów1n~eż n~e należałio ocze,kJnwać zbyt sprzyja:ją· cej pc·s tcdy. Stosunkowo ne,jJ'zpstz e warunki atmosferycz\ne przed.
stawiała Szwecja •pólinoma . dokąd ,też Uldała się wlęks'zość eks1pedycyj . .Wyprawa po~sb obn~a sobie za b :l'Zę opuaC)IIJiną miej 1 scowość
JokkmclkP!(, pełtożoną Luż za kołelm polarnem na ,suro kości g wgrafitezn-ej 66 °, 5 N. W':eś Ja,kkme!klk ?~ostała wy!bmruill z ~eg!o wz.ględtu,
~e Zla,clhmwrtzenlie zmmJa brywa•bo w t•2,j dcol~cy mnllejs'z•e, n1i:ż w pozostałych obs1zrach półwys,pu, przez które pr'zedągał cień. Położenie
w cdległoś.:.i 60 km. cd mag:s:ralnej linji kolejowej, apewniało JokkmaJbell1j1a:~l'le

Ryc. 25. Prace chronokinematograficzne na stacji w Jokk.mokk. Stoją : p. Kor,dylewski oraz pomocnik Engelmark. W oknie dr. Szeligowski.
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Jttakk Wi~ększą swiobodę w z:ailntsualtowam~u s-i'ę i w pracy, anC żelj obrane za punkt opracia przez inne ebpt:dyqje miaste:z.k1o Gallivare, posiadające wygodne połąnenie kole.jowe.
E•kspedycja nasza z,aj ,ęb nie jed;em, lecz trzy posterunki, roz,...
m~es:zcZ/oll'e w obrębi•e pa,sa 21aómiemi::~ całkowiteg•o; :zrapewniab to
większą dokłc:d'ncść w)"'z-nacze~.1ia kontaktów oraz uniezależniało do
pe\\1nego sto.pn i.a cd przyp::~d,kowego zc.:chmrurzen~a.
P ierwszą s'tacoę założono w miej· scowości Porjus, położonej nad
rzeką S:ore LuleaJ.v i tuż nad• woJosp::~dem PorjJs Fallet, którego
energJja jeEt wyzyskiwa:na pr1zez lapońską kolej elektryczną, łączącą
Bodlen z po.rtem norweE:kim Narvik. Pmjus znajdow::~ło się w pobliżu pół!llocno-zeclhodniego br1zegu pasa cien1a; załogę tej s1tacji Slt anowili: kie,rm>"1nik E.':<s1ped'y:ji prof. T. Bif,nachiewicz o~raz ilnż. St.
Struzi·k.
W odległości 50 km. od Por,j u·s wstała założona druga stacja
obE"erwacy1jna w sąsiedz,twie jezion Vailki ja1ure , w wy1mienioo1~m
już wyżej Jokk,m::~kk. S:::~cj 3 ta znaj,dowała się w centralnej części
pasa o:em.ia, d;z:'ę'<i czemu zaćmieni~ całbwite osią p b tu ma '<s y-

Ryc. 26.

Pomiary prom1emowania Słońca podczas zaćmienia na stacji
w Jokkmokk.
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mal'n y czas trwan:a około 40 se~ .. p;)dczas gdy na sta::,ji brzeg:hvej
czas fazy cahkowitej trwał z.aled1,vie s·ekumd kilb.naście. Obsa::!ę
stacji Jckk.mokk stanow:li: d :-. S. S:::eligowsH I<. Kordylewski i E.
SfJenz.
Wreszcie tl'zecia sta:.:ja zostah umiesz:.:zona w odlud1nej miej~
~ccwośc:, Skalla·rim w cdległl(}ści 20 km. ni.l polludnio-wschód od
J c1kkmd<1k, w pobliżu pcłud·n~owo -ws:.:hcdnr:ego brzegu pasa cienia.
TutClij zaiUSitalowali s·ię w •dha:.:ie wie§niacząj dr. E. Nt1bka i S. Andruszewski. Ze względu na w3elkie mnós~wo Ikarnarów w tej okolicy
daserwato.r owi.e tej sta-cji zmus.zEmi byli pracować w maskach muśli~
n•owych, a~by prz1yn1a•jmni•ej częśóowo zatbeztpieczyć się od ukąszeń
t1)'1c'h złośliw)'l:.:h o1wadów.
W}1J:OSażenie ekspdycj: w przyrządy nii': bylo bog.:1te, gdyż
przy tak szazuply'ch środ.kach , jakie były do 1dysp:Jzy:.:ji kierownika
wyPirawy, trudno było o dostateóne wyekwipowanie in.st:rltlmeln~
taJne.
Ponieważ gló~wnem zadaniem eksp:::dycj1i
by1o wyzn:~:.:zenie
kontaktów zaćmienia, prz•~to szcz::gó1nie w ~ym ki::runku została
ekspedY'cja z.acpatrzo!l1a w instrlllmenty. Ar•zy wy'borze metod obserwacji k:erowano się tą myślą, aby d::1kładncść W}IZnaczeJnia momen~
tu zetknię:.:ia tar::zy Księży,::a z tarczą Słońca została możliwie daleko posun:ęta. Ponieważ w chwili kontaktów, zarówno zewnętrznych,
j.alk i wewnętrz·ny:th, tworzą się pe\Vjne zjawislka, które utflwdniają
uchwycEln ie 'właściwego kontak!~ru geomet•nyc'z nego. więc prof. Baqachiewkz zdecydował się na wybór metody a u t G m a t y c zn ej. p11zy zastCisowaniu kl!ómj elimin~ją się nadlto błędy nabury
subjektywn(';Jj. Tą metodą automa-tyaZJną jes·t c h r o n ok i n e m a·
t ogra f, t. j. połączenie 'zasady aparatu kinowego z chronog·r aficz1ną, regestreją czasu. Metodę tę z powc1d/zwiem zastosował Costa
Lobo pociczas erbsc:rwacji zaćmiwia slone:znego 1912 1r. w Hiszpanji i od tej pory bywa ona używlana coraz częś:.:iej. Poni~waż na
n2.s.zym gmncie zas·tosowanie chronokinematografji jest stosunkowo
.n owe, uważamy za r'zeaz 1 pożyte:zną podać tu k·r ótki opis rtej zasady,
·
Eką:edycja nasza posiadała 1t!rzy aparaty ~de11tycznej komtrukc.jS, po Jednym na każdej stacji. lrn strument srkładał się z długiej tuby
,metalowqj d~ugości około met;ra, zaop:~trzonej na przed,nim końcu
w objektyw Zei,s sa ( olk. 8 cm. śred.) i umiesizezonej na masywnej
podSitawJe żdaznej na zbud'cwanym na prędce m\ trowamym shupie.
,Z 'ty1u ,tuby był umieSJzczony właściwy aparat kinowy w ten sposób, Ż'e film pnzesu1wał się w płas·zczyźlllie ogniskowej obj e!<Jtywu.
P odczas zdijęć, wykony'wanyah t'yJko w czasi·e konta,któw, obracano
.korrbkę z pręclikością dwóch obrotów na sekundę w takt metromomu,
o~rzymu iąc ,PO 16 z d; ęć tarczy słonecznej na sekurudę. średnica obra-
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zu fotCtg'r"aficznego t&I'c zy wylnosri•la około l cm., a więc dostatecznie wiele dlla s1t'wierrcLzenia Zijawi'Sika kontaktu.
Aby moment sf'otografowa,n e,go konta-kitu został wy,z:n·:zo:1y
w czaE.ie, Slbo,s,owa1no met'odę chronografJ1cz1ną. W tym o2:~u w jeden obwód ele.lk.tryc'zlny dhronografu ZOI::I~:d, wlą·:zony chro:1om-etr
gwiazdowy, fwybi,jaj,ący na przes:uwają. cej s'~ę taśmie sy,s tem vnaczków se'k'Uind.owych. DIIllgie piór,ko chronografu polą::zone było z
koz1bką apawallu lkónOIWieJg'o, k!tJóz;a przy jiEidinym obro1Cii'e wyh:jała na
taśmie chronog'r a .i!o dwa znaczk,i. W ten, sposób obok &zeregu zn:::cz.ków seku1ndlowych p:Jwstawał szereg znacz1ków ".bnowyd1" po
,c 'ztery na se-ku:ndę, znaczą: każde czwarte ZKlję:ie Sbń-:a. Proces
,te.n, w za.sadJzie tak prosty, wy,magał jecli::J.aJ'c w pra(ctyce Z!l1~Jzn ·e}
dolzy uwag i i Elt,a,ranności ze ·St,r ony ohser~watora.
Co do służby cza&u, to była ona oczywiście prowadzo:J.a z całą
Sl:cru,puJatnoś'Cią. Na każdym z t1 rz·e~eh IPO'S1terumków znajdowały się
po dwa chmnomE'.'bry, z którylob jeden 1posiadal u!ząd'zenie dD nadawania konta ,kJtć'w elek!try,::zny'dh. Oba chrono ;n ::<~ry, gwiazdow:,;
i średni, były Sitale r:crć'IAnywane mięc,zy .scbą, a n,:Jdto jede'n z nkh
był spra:wdlz.any diwa razy na dlobę nJa poldlstJaJwi'e syg~nalów czasu,
cdlbieranych za1pomoq. radJoodbiorn~~ów, Sipecjallnie skOII1Js.truowan)'ICh dl1a Elk'~ lpedy r.:1ji . Głów 1n : 1e byfy cdlb.ielfane ~Sygnały pa11yskie na
d'l1ugiej fali ( 18.000). naueń, slbe ( 3.100) i paryskie k!rótkofak:Jw.e
( 2.650). Dzięlk,i' posiad c:1nej radryosta'cjr, każda ze s'ta:Y\j as1tronomi'cznyr.:h mogła pra1C01wać niezal:':ż1nie jedlna 01dJ drugiej, roz'p;)rzą:lzaj .ęc
calikowitem itllr'ządzeniem obser1wacyjnem
M dmo tej EJa<mCidlzl~eJ]nJośai ~rus~numem1t<a1 ll:1.~j ws,zystkie lllc:.sze p:::Jst:erun,ki mulsiały ,po:z!osta'Wać w c· ~ągle1 j międz)( S'cbą łąazn,Dś:i, a zwłasz
cza w łą, czjnoślcl ze s1ta1ają Ponju1s', będącą , sf"dizibę kiero' Win~ka wyprawy. Poniew,aż S1tac:je 1te byl'y wzajem1nie o:.fldab!le o 50, wzgl .
20 km., więK: po'w zumiewanie się byłoby zna'CZ'n ie UJtmd111.,ione, gdyby n~e ży,c,zliw.a pomoc wł.ad 1z szwedlz1~ich, hó"1e dołożyły wslzeli<.ich
sta,rań, ahy eil<JSipedlycj i n,a.s z,ej uł'atWiić Ulra,cę. Zo,stała więc odlda,na d D
dyspOZIY\qj,i s'tlalojli Jolkikmoik:k iJ Ska,h]am~m S{PE'.Iqj131lmik l acz z;updnbe bezpłatnie założona linja telefoniczna, dzięki k>tórej uzyslkano bezpośred~
nią łączność ze s·tacją w Po1.1j1us. KomuniJkację osobową na, Jeżało utrzymywać oczywiście zapomocą wynajętego auta.
W przeddzień zaćmienia wszystkie przygotowania były już poczynione i cała nasza uwa,ga' z· ostała zwrócona ku niebu , po którem
przeciągały gęste zwały chmur. śledząc zachmurzeni:e w Jokkmo:i<k
w óągu kilku dni, zauważyliśmy, że zrana zachmurzenie było bardzo
małe i wz~astało ku południowi. Prawidłowość ta pozwalała nam mieć
nadziej1ę, że ranek nazajutrz będ1zie pogodny i że tnud zorganizowania
całej ekspedycji nie będzie daremny.
Istotn ie, ranek 29 czerwca zaczął się dość pngodnie, ja,kkolwiek
atmosfera była silnie zmętniona i po niebie przeciągały całe falangi
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drobnych chmur. Już o godz. 4 po nied•ospanej "nocy" (która o tej
porze raklU w Lapolljji nie ijstnieje ) , pe11sond nasz~ stacji był w ru~
<Jhu. Na podstawie upoważnienia władzy po.Jicyjnej, zamknięto na.j~
bliższy odcLnelk ulicy i o:pasano sznurem cały teren obserwacyjny. Na
piętnaście minut ,p rzed poc, ząttkiem zaćmienia odebrano jeszcze sygnaJy c;z.asu, po-cz·em tpc.czyn'o:no. ·os'tateczne przygotowania; przy apa•r acie ki'no;wym 5'taną1 ł operat.o<~: p. Kordylewski, pieczę nad chlfo11og1mfem oibjął• p. Szeligowski, zaś pr.zy aparaturze aktynometrycznej
zaj • ąl• sttanorwits:ko piszący te •Słowa. Dla uniknięcia zamiesza nia został
ułożony szcze-gćJowy reg.u~amin dil a każdego. obsuwa to~a. p:rzewidujtący dla wykonania ka, żdej czynności moment ś:::iś!·e oznaczony.
W •r eszcie o godzinie 5 minut 44,5 dał si1 ę ,słyszeć wa!I'kot aparatu
kinowego. W kiillka chwi:l później idealnie o;kirątgł.a tarcza sloneczna
doznała zaledwie dostrzega.lnego wys·znerbienia. Pierwszy kontakt
nastątpił, r.o'ztpoczęło się zaćmieni· e częściowe. P:omieniowanie słonecz
ne, które do chwili zaćmienia wzra:stało, poczęło zwclna, po·tem coraz
szybciej, maleć. Sz'CZerba powiększała się wciąż, powodując stopniowe przygasa•nie świada dziennego i tS1padek temperatury .powietrza.
Dokola naszego mi•e:jts ca spostrzeż ~ń zebrała się gromadka cie~
kawych ~ mikz.ą"c przyg1lądała się naszeJ g•cc ączkowej pracy. A zaćmienie post-ępowało coraz dallej. Było dt uż tatl<: ciemno, jak o Zil1l::oku ,
bo jruż tylko wą,u<i sierp Słońoca o dziwnie żóltem świetle przeświecał'
przez .chmury, tktóre nag:le napłynęły w większej masie. Za chwilą ma
nastą:pić faza ca1kowi'ta ... Z ust na:szych pada>ją sło.wa żalu, że po
przebyciu tak znannej przestrzeni trzech tysięcy kilometrów, nie bę
dzie nam dane ujrzeć zaćmienie z ikaroną słoneczną na niebie. Na
szczęście w osta•tniej chwili przed zuiPełnem zniknięciem sierpa, chmura
u.stę,purje. Je:s t j1uż ·tak ciremn:o i chłodnro• , jark gtdiyby Słońce uuż IP'rze~stało
św:ecić. W na::Ju,rze penuje jakaś złowie~'z:::za cisza, niebo przybrało
odcień ołowiany, twa•rze obecnych po:kryły s:ę jakąś trupi ą sinością ,
zrbliżarć się poczęła jakaś niesamowita martwota, siejtąca chłód i przygnębienie .
Wtem s:pos.trzegamy na etkranie białym pojawiające się "cienie
latające", z paczątiku niewyraźne, potem coraz to mocniejsze. Znów
d&je .się slysze·ć warikot aparatu kinowego, zwia:s•tujący bliski pocz.ą
tek fazy catkowitej. Odwracamy s~ę ku Słońcu i... zamiast niego
Zna';:dtuj•emy jluż czarną tamczrę Księżyca , zawiesz::mą na n·iebie, a naokroło niej WrS!Paniałe ~ja,wiiSko korony .słonecznej i protuberancyj.
Twrdno ,jest opisać wrażenie , jatkiego się doznaue na widok za~
ćmionego Słońca, ngl•ądanego 1po,raz pierwszy. Odczuwamy zarazem
radość i żal: radość, że możemy się nacieszyć CIUrd awnym w.: dokiem
tak pi·ęknego, a ta;k rzadkiego zjawiska, - ża.l, że trwać ono będzie
tylko niewiele sek!und i że wtkrótce ZJ1iJknie. Wrażen ie jest tak silne,
że w pierw.szej chwili jesteśmy oszołomieni mnogością i różnorcdno
ścią zjawisk, których jesteśmy śiWi.adkam~. Misja., ja[<a na nas c iąży
1
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nie pozwala nam jednak poddawać się urokowi w :doku i zmusza do
wykonania S)pOStrzeżeń, które leżały w programie naszej pracy. A
czasu było baJ.ldlzo niewiele, bo tylko sewund czterdzieści. Podczas,
gdy towarzysz nasz, ;p. Kordylewski, fi.lmował fazę całkowitą przy
wyłączonym
filtrze, myśmy wytkonaH zd.jęcia 'k orony słone:znej
zwyikłym aparatem fotograficznym oraz szereg spostrzeżeń optycznych .
Ciemność, jatka nastąpiła , była dość tnaczna.,
jednaik nie tak
głęboka, jak tego oc'zeknwaliśmy. Przeclimioty otana:j"ą:e można było
doskonale cdróżniać, a nawet mog'liśmy swobodnie odczytać stan
chronometru bez użycia latarki. Niebo rprzyibrało barwę ciemno-szarą ,
chmury - kol10r Ddzawy: :stopniowanie ŚWLatła t ha1rW niebos:kłonU
było zupełnie swo:ste. Oczekiwano rpajawienia
się liczniejszych
gwiazd, których tu, na dalekiej Północy, w ok.resie 24-gcdz innego
dni-a, byli§my p.:::·zlbawl~eni. Jedlnakże czy~to wobec s:,lneg·o. świa~ła
korony, czy też ws1kute1k zbyt wąskiego 1pasa cienila., po1jawiły się tylko Jowisz i Wega..
Korona słoneczna błyszczała bar1dzo jasnem światłem srebrzysto-białem, otac'zają•c mniej więcej ró1w1nomi.ernie tar c z,ę Ks,·.ężyca na
odległość półtora promienia od j~j brzegów. Tuż .przy brzegu tar:zy
zauważono w kilku miejs•cach prorubera.ncje. Połączen: e s.rebrzystego
światła 'korony z czerwienią wySik~ów, wyychyJaJ,ących się z poza
ciemnej tarczy Ksj,ężyca, sikiładało się na całość niezwyikłej pięk
ności .

l •

Ryc. 29.
zdjęcia,

Całkowite

wykonanego

zaćmienie
zwykłym

Słońca w dn. 29.VI. 1921 r.
Powiększenie
aparatem fotograficznym. Ekspozycja 3 sek.
(fot. E. S.).

Niestety, czarujące to zjawiSko nie trwało długo. Po upływie
przewidzianego czasu 40 sekund pierWiszy promień Słońca przedarł
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ię z pawej strc.ny ~C:ęży ::a, oznajmiaj ą: k;)nie: cał:<owitej fazy.
Pojawiły się znów "cienie latające", które utrwaliliśmy na film:e. poczem nastąpiła druga faza zjawiska: zaćmienie częściowe. Po godzinie nasLą,pił kontakt czwarty. Z::~ćmienie zostało zakończam~.
Pogcda, jaka panowała w Jok:<mokk w chwili całkowitego za~
ćmienia.była , jak się okazało, zjawiskiem czysto miejscowem, gdyż

111p. ·w Skallarim w tym czasie cl::setWiacjcm tamtejszej stacj•i prusZikochmury. Również i w Povjus były pewne przeszkody z powodu
zachmurzenia. Dzięki temu jednak, że nasze trzy sta::je pracowały
w różnych warunkach pogody, zdclano zebrać p:)trzebny materjał
dla wszystkich :zterech kontaktćw zaćm i enia . W ten sposób główne
zadanie naszej ekspedycji zostało dokonane. Tegoż dnia jeszcze wysłano z Porjus depeszę do Kilonji której treść następująca podana
została w Nr. 23 Beob. Zirkular der Astr. N achr. , datowanym dn:a
dziły

28. VI. 1927:
"Drei polnische Stationen in Gegend von Jckkmokk
in s:.hwedisch Lappland erfas.sten chronokinematogri.1phis:h
Anfang, Totalitat und Ende der Sonnenfinsterniss.
Banachiewicz''.

l •

Zaćmienie z 29 czerw::a było obserwowane w Laponji przez inne
jeszcze ekspedycje; w temże samem Jokkmokk pracowała ekspedycja
Obserwatorjum Hamburs!oego ( Bergedorf), w Gallivare - ekspedycje: rosyjska, estońska, holenderska i inne. Wyniki naukowe będą
więc prawdopodobnie obfite i interesuj.ące.
Najbardziej jednak wydajne są ekspedy:je wówczas. gdy dłu 
gotrwałe zaćmienie całkowite pozwala na gruntowne i spokojne wykonanie całego szereg1u obserwacyj i pomiarów. Pd tym względem
zaćm i enie tegroczne nie było zbyt dogodne.
Natomiast doskonałą
sposcbr.·cść pccrynienia odpowiedmich badań heljofizycznych daje zaćmienie z dni.a 9 matja 1929 r., którego faza o:iłikowita będlzie trwała
5 minut. Pas cienia przechodzić będzie ::cpra'Nda przez Sumatrę, pół
wysep Malaj~ki i Filipiny, tak, że ebpedycje europejskie będą połą
czone z koniecznością odbycia długotrwałej podróży morslkiej. Mimo
to nie sądzimy, aby dkolinność t'ł miała odstraszyć Polskie Towarzystwo Astronomiczne do zorganizowania i tyP1 razem własnej ek~pedycji zaćmieniowej. O przygotowanru jej należałoby już pomyśleć obecnie, rozszerzatjąc jej ramy tak, by objęła zarówno badania
widmowe (m. in. "Has!h-s,pe:trum"), jak i fotometryczne. Im bowiem szerszy jest zakres prac ekspedycji, im lepiej jest ona wyposażona, tern lepiej ona się opłaci.
A obserwować zaćmienie Słońca wa11to! Dostarcza nam ono nietylko wiadomości o własnościach fizycznych naszego Słoń::a, pnprawia nam nietyLko zawiłą drogę Księżyca, ale napawa uczestników
wyprawy tą niewymowną radością, że oto jest się świadkami tych
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pię>knych, im.ponuj~cych swym majestatem zjawisk międzyp1anetar
nych i że udział nasz jest nową skromną cegiełką w ogólnym dorob-ku naukowym świata.
Gdynia, w lipcu 1927 r.

Dr. JAN GADOMSKI.

Gwiazda

za ć mie niowa ~

Lyrae.

Niewiele jest g1Vvliaz.d na niebie, którymby tyle poświęcono uwa~
w gwiazdi::Jzlb i·o,rze G:.ttni. Dość wi.:;,pom·
wieku, - t. j. od chwili, gdy w r. 1784
baczny .o bser\\-illtGr nieba Good)ricke IPO 1raz pi·e.r wszy zaurwa·żył u niej
wyraźne, per1jodycznlie się powtarzające zmiany blasl ~u. prawie
70~du astronomów, nie l'icząc całych rzesz amatoró..v, dokonało
z górą 2.000 ohserv..acji jej' .blasku.
I zdlawa•hoiby s~ę. że te"1 oibijęlklt nJi1ebteslkii z:ost•ał już dost:atecz;n~e
zbadany, a wysi1:Jk~ nal'eży sikierować gdzieindiziej, oddają<: się studjom nad in111emi gwiazdami, oczekuJąceroi oclidawna cierpliwie na ob·
serWJaJtor ów. Jedlniaiklowloż w zm:anadh b11aJsku t!ej gwtiazdy rua,t.ratfila~
my •nJa osobl~we nJ:ie!IIegulb,riilośc~ i zrniar11y lllJie!Zmóemnych po.7orn;e wiei~
!kJoś1cJ1, ibÓirre: wym~a,g1a1ją nJadla,l pn.Jinl)'ich, ISiys•t.emat:ycz·n ych s(Juduów ~ n~e~
prędikJo, liuJb naJWie)t IlliOIŻ' e n igdy, Oiaik żądla, teg1o sam chamikter naszej
wli.e diz,y , n1i1e będą w :os1t1ateC!zny Slpi:J'sób zbada01•e "bez reszty".
DLate,g)ol, mi!Illlo olibJr'Ziymti•ej jlu.ż llil~)e:naltuJry.. j 1a1ką pos·iad!J ta gwia~
z·dla, nla •~\e.ży ją ·ruada~! wy~u:w.aJ1e oihSie:r•wowiaiĆ zwliaszoe.za, że dl::> pr<.:cy
~ej w Ziupełnoślc~ WI)''SI:~ciZI3· g1ołe ok•o, n!i·e.ao, wysziko.J,ot!le.
Z badaczry, bór:z1y, pos!1U1gując się przeważn•: ,e me~od.ą Argelandera, Sltltldjl0w13.Ji pilb.i•e zm(aU1y bilasiku tej "niesfornej" gwia:z.dty, na],eży wym;len~ć: H eisa (l 000 obs•erW1acj1i w .oi ągu 929 n:x:y w latach
1841 1870), Schmidta (5806 pom6arf1Ó1W w czas:e 1842-1879),
Pla.ssmanna (2185 oh~leJI:W'arcg.il z !et 1881 - 1913), Luizeta (844
po.mtiatr ów w czs,ste 1898 - 1906) il w~dlu ]ll\nl)'ch . Pod:zdwua'ć zwłasz~
dz:a llllal]leży wyltll'WJaliość Schmidta, d.yre!!<Jtom obserwa,to.rJum w At,enta ch, Il/11ezmiO'rdkJ.wane:g•o obse-rwat\0!1'13, hóremu za;wdz;ęczamy około
25% ws,zys:tlkkh obseriWaCD~. będąc:ych owocem 37 la1t j•e-go syst1e~
:tn~at#}'lc:Zilleu p:racy.
Badania spek'tmslkop.owe ~ Lyrae, 1tak ważne clila wykrycia
is1toj:ny~c:h .zmian bl1arslkJu, , podijęte zos•tały znacz:nie później, niż obserwaoje wiz)Ualne, bo dopier.o w os·~atnim diziesiątku XIX wieku, naj·
pierw przez Gotha!rda, który pierwszy zauważył perjodyczne zmiany
wid!rnla, od/powiadające zmianom blasku, nas•t.ęptrl.ie przez Vogel'a,
Bielopolsloigo i innl)'ch.
~ t~udlu, co g. wi, zźd:zie ~
nieć, że od pó~tora niemal
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Zm:.aruy blia sku, obs.arWIOI\Mane u t•ej g,wtazdy, są bardzo chara~
hen:ystyiCZillie, w~ęc rostalia ona wylhra11113 jako objekt łatwo dostępucy
i dobtr:ze zbada111y, za przedlstlaw1tidkę pewlll<~g'o typu gwda:z d zm:•en~
nycih, t. ZIW. '<ty:pu ~ Lyn:~<e.
Kr:zyw~ j1ej zmaan blasku wykJazuje wyraźne dwa mim:me , jedno glębstz'e, drugue mniej głębo,kJ:Ie, oddaione •od siebie krótkotrwa~
łem maximum. Zmiany bJlasku, z,achodlzą,ce tu, pa:a:•y:pom~• n<:~.ją żywo
poka:ewl!le "AI,gole", 'zwłss,zcza be, któne wyikezują ·.vyraźne wtórne
m :,nirr;JUm, z tą tylL{,o różnil:ą, ż•e gdly u Alglo,J[d. pa.za obu min[,mami
bl,a ,sik gw:1azd.y j•ZJslt zaw1s1Ze st,ały i! m:ezmie:nn1y, tto tutaj zmiana blas:ku
j·es•t UtEI~<aiW'i<CJZin•a i n ~e wyikaz.uj e ża::!lnej tprz~rwy. To veż, podcZ3s gdy
A.lgla.lte s<taniOw~ ą cilelkatWy olbó eoot do obsmrW1aaj i j edtyruie w rlaa:i·e krótlkotrwałych mill!:mów, n.a ikJbór·e wypada nde:l'atz m:'e<s~.ą1:ami wyt\Zieikiwać ,
gwiazdy typu ? Lyrae mogą być zaiWoJZe z koi\zyścią obserwow.ane.
bez wz•g,liędu na f.azę.
Oknes z,m:lany blias'ku .g:v;.:.azdly ~ Lym.e wy,n:osi praw~·e 13 dllli
= !2d.9! ). z bieg~em .cz.as/ll wytk~azl.ljjte j1ed111ak sys1tematyczne p:Jwtcl~e zmiallly, tlrillidtne do uc.h'w lyce:ni,a. P1 rzebv~g zm:an'y bl<as•k<u, wed:,ug Argelandera, odlbY'wta się w ~pos<ób n•as•tę,pujący: p:J Uipływi~

(P

,•

3d 2Qh, kiCzą:c od chwiJ~ głćtwneg1a m:,n imum, n<:~tsltęputj .e p ieJrWsze max.imum, IPOcz•e m bliask g.wtia1zpy p.ony1n<:~ ponownie SiP '3.dać, osi ągając
wtórne minimum po bd l3h po glló:wl!lem minimum. W ,krótce blask
gwiazdy zac:zyna ponQ!Wnie wzrra/S•tać, <ostiąga po· uplywi·~ 9d J4h.
po g.Ió,w nem m:m~mum dmg ie maximum, by Zil!ÓW spaść po upływie
121 2Lh u:;·o gł'ównem m:nimlllim rdlo najmniejs.ZI:'!·go hl.a sku. Odtą::!
zmi<any r<O.ZJPOCIZ'YI!li3~ą s.:ę na nowo w t)lim samym pmząd[m. Podcz,a s mini'm um główne,go, oraz pue\IWS•z,:'lj gałęzi mJnimum w;tórnego
dają s.ię Zeruważyć pewme nc eregul<ar/nlOŚCi. Ponadtlo głębokość obu
min·~mów omz ~ ch wZtalj<emna odll egłość ul1egaj' ą z bd·eg,i em czasu tc-. kże
wo·l nym zmilalll'om, knóryc'h chara'k·ber powdnny wyjaśn1;ć przys.z~1e
obse!Iwacj•e.
Krzywą zmi:aln b!.asJ<,u .d!ra gKVdaztdl tJeg1o typlll budtwj.e st ę , podobnie ·
jak u Algoli , przenosząc posz.:zegóJine obserlwaqje z różnych wieCZiO<
r ów, przy poma.cy znaczmre•j długości dkre<siU zmi·a n bla·~lku, na jeden dowol:nie wtylbran ,y ·o.k•Des i wylkfieś•l.ają1c je ,pot•e m na pop:erz,e miLmetr<owym *).
Jak,o grwtilc.zdy poTównl31!1ta d'la ~ Ly11ae sl1użą podane poniżej
w tabelce giW': azdi)". Dołączona mapkta · (ryc. 28) pozwol.i odszwkać je
.na nieJh:e. Dla d'oikładinc,ejszych ohse.rwa•c'ytj •tej gwiazdy d<obrz·e jest poslu. giwać się pryzmatyczną 1orn~tk. ą, co 1pozwoli osi ągnąć większą
ścidość pom~mów.

*)

Vide a rtykuł " Al gol ( ~ P ersei '', Ura nja V , 4, str. 92 ).
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gwiazd porównania dla ~ Lyrae
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Ryc. 28.

Mapka otoczenia

~

Lyra e. GwiazC.:y porównania za znaczone
punktami.

są

pełnemi

Na podJs,tawJie 72 obserwacyj bej gwiazdty, do·konanych w obserwatorjum 'krekowskriem w ciągu 66 wiecz.arów ( porówmam ia met odą Argeland era z gwiazdarr 1, oraz ~ Lyra.e) otrzymałem nastę
pująq k.rżywą zmian blasku, po zredUJkowa!lliu obserwa•cji rua jeden
okres i poprawieniu ich rua ekstynkcję przy pomocy sp<>Jc}aln.'e w tym
.celu obliczon,y ch tablic, następującą krZJywą zmian blasku :
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Krzywa zmian bl01sku ~ Lyrae, według obserwacji dokonanych
w Krakowie w latach 1924-27.

Punkty oznaczaj-ą średnie jasności ,z 3 obserwacyj, pochodzą
cyc:h z różnych \vtfoczoorów. M ,aximum b]las.ku wynosi 3m.41, minimu,m wtórne 3m.61, mdnimum główne 3m.71. paZlatem na g,a,łęz.i zstę
pującej m~nimlllm wtórnego da1ją się z:auważyć pewne nlietregwarno ·
śd w pos1tad z, ałramują,cej ,silę faJii1, z1azna,czonej na ryS'uJnk,u li11j ą
k!reskorw a n ą.
Gw,i,azd typu ~ Lyra,z znam,y aDzenie 35. Do j,a,śmJej'szych, widJoc,znych z krajórw północnej półlkulli, naJeżą następująoe, dostępne
do obserwac.ji przy pomocy niediużej nawe.t hmety: u HercuLs
(4m.8, 4m.9, Sm.3), W Ursae Maj. (7m.9, 8m.5, 8m.5), AK Herculis (8m.2, 8m 9. 8m.9). RX Casiopeiae (8m.6, 8m.9, 9m.1) oraz
TT Aurigae 18m.O, 9m.O. JOm .O). AmJplilnud'Y blasku są tu mni<ejsze ni1ż w Allgoll~ 1i !I'Izadko os'i<11ga1ją jedn~ wlielik10ść gwiazdlo,wą.
OlkQ'es1y z.milen111oś!Ci u połowy grw~~azd tego t)'lpiU są króts:ze, n~ż dob3
z.iemslka,, u res,zty zaś WlyTIOSizą Z'a'Z'wyc:z~ kiLka dlni, 2la wyjątk,iem
5-ciu gwiazd z okresami 1Od - 30d Extrema srt:anowi'ą: gwJaz,da
RW Comae Berenices (l lm.), 12m.J. 12m.J) , zmnie.U1s1Za1jąca swój
blasik 4 .razy w CliągiU doby. 13 urwz,g1!ęd<niają_Jc mintima wltóme 8 razy
na dobę, maz W Onuci:s (8m.9, 9 ·•.2 . 9m.S), u nas niewidoczna,
która bledlllliJe zaJedwie diwa ra1Z:;'J d<o r&u ( P = 198d.5).
Ty-]e datj'e nelm ,ble~p10średn1i'a obserwacja gwijazd typu ~ Lyrae.
Te,raz Z<apytajmy s~ię, ja-kie są ~~otne przYJCzyny obserwowanych tuta i zmnan blasku?
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W przm:ówi:eństwie do większości •gwiazd zmiennych, których
pr~yczynry z.mjan blasku pokrl)'lte są wJCiąż jeszcze zupełną tajemnicą, u gw~1a zd 't'ypu ~ Ly•rae, podobni1e jak u pokrew1
n ych Algoli.
udało się zagaidnienie pomyś·Lnie ,roZIWiiązać. Dz1i1ęki borwiem badf3ni·o m
spe~ktlro~klc,powym, któr.e, IPOd'cibnie j,aJk u Allg~oii, wyik.az,ały również
perjiodynme zm1:1any widma, srpowodowane zbl:iżamkm si1ę i odiclalanietm g!Wiiazdy W p•rlomieniU 'llasz.egiO Wldlzen,ia, \Przekonano się, że
mamy tu do czynreni.a z·e Sipecjla,] nym .t:ypem nli:esłychalllie "c•iaslilych"
systemów sł1ońc podrw~ójnydh, wzaj'emnie kr•ążą1cy,oh dokCiła wispólm~g'o
~.rod~a mra sy. Blask ich dlia obsttw:atovów zi•emskkh przygas•2l, jak
wiemy, petlljlod\yJCZ,n!e. Dzóeje się tJo za1ś Wlslk!utek tej SfP•rzy.jającej okolkzności, s1powodowa111ej Z1res1zt:ą H tyB]Qo p rzypadkiem, że płaszczy
zna , w któf'ej ctDe grw1i'azdy biegną d·o'kJo~a ws1póln3g-o środ1k,a mas•y,
Leży w het1U,nklu fPl'lomien:a naislz•eg-o wid'z,enia, innemi• słowy, jest
ona ta;k 1or1jent01wana w przestil'zeni, że przedtużona ,p~rzeszła:by w pobliżu

nasz.ej Z i·emi; jest to właśnie powodem obserwowanych przez
na<s zaćmień b]a,slku. Wynikra stą~d, że ok•v es z1aćm1ile ń blb:slku j•es1t r·ó wnocześnie o.k,resem wza1jemneg1o .obiegu ci·a ł składo.wych.
Gdy
u AJ,golb\ które rówllli<eŻ są gwi.a•z dlami podlwóJillemi·, u• l leg,aj.ą•cemli ,.niewidziaJnym" bezpoś•r~dn:lo zaćmieniom, odlbgłość od sioo:<e dał skła
dowych wynosi ztaz.w yczaj kilkra pw.m'·ie,nj ich globów, to u gwliazd
typu ~ Lyrae •o dU!egłość jest t'al'~ mała, że gwba zcty ,niemal op:1e1I'ają
i:'ię o siebie swemi powierzchniami., a prawdDpDdol:mie nawet d:>tykają się Slwemi atmosferami.
DLa ]laika j<e st r,zeczą tlnudno zr1ozumiałą . d],a c·ze,g o tak·ie d!wn potężne globy, krt:'Ć!re na mrocy plnaWia powszechnej grr awita1cji wzajemnie silni.e s:'ię '!=',r<z yci.ą,gaj < ą, popiros/tiU nie ~~tpa.dpą na siebi·e. }.::·::z stanowią sy:stemy podwó~ne, wy1kazruuąc e ws,z dhe cechy uikładów trwałych. GwJazdy te, ze wl z ,gJędu na zaćmien1ia blasku, którym r21gularn te Ul]e.g/a~ 1ą, Slta.nowi'ą dla wtlaljlen:nin.or:ly clh jakby odl!egł'e z;21g13'Dy
niebie.s.kie, wyllTiieriZające czas pii'ZY ,pomoC:y niewdzialn)'l::h ws,k azówek.
Co się tyczy jaS\ności słońc sHadowy::h, to u Algo li róż,nią s·ę
cne tarciao zn,JICZI11·ie od sd~b·ie, ja)< na to ws\kawje głębokie m!nimur.1
główne, onaz trudne do uchwycen:ia ;płyVkie minimum wtórne, na1tomiast u gw:azd typu ~ Lyra.e blas1k gwi.azd sr.dadowych stJsunkowo ni•ewlide 'rÓŻllli się od' siebde, ozem możemy wytłumaczyć fakt
róW1!1ej n]ematl głęlbolkoś!c•i obu mi1nimów.
DFa ziLust:no'w ania WZ1ćJ1jemnych stosunków u gw:azd tego typu
podaj<emy bliższe dlane, 'oraz r)'IS'une!k ulkładu g.wia zd ~ Lyrae według
Myersa na 1podlstawie obserwacyj Ange/i:,ndera, or:az pomiarów s,p ektroskopowy:ah Biełopolslciego.
Promień gwiazdy mnie~j<szej, j<aśniejszej
Pir101mień grw~iazdly wi·ększ.ej, mni:eJj ja~snej

20.000.000 .klm.
26.000.000 ,,
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Odlegfość środków obu .:.iał
M~moś.ród

orbity g·w iazdy

mniej,~IZej

50.000.000 km.
0,018

Masa aiata jaśniej•szego = l O masom naszego ·Słońca .
Masa ciała mnieJj jla snego = 21 ma·som naszeg.o Słońca.
C ~a ło mniej;s;z;e jest 2.5 r.a•z y jaśniej,sze od ciał1a większego .
Gęsto·ść składników = 0.006 gęstości 111a1SZego Słońc.a.
Odileg·tość peri a~b r•onu o·d węzh 80° .

Rys. 3. System p Lyrae widziany z ziemi. Linja przerywana wyobraża
mniejszego, lecz jaśni e jszego słońca okrążającego wspólny obu ciałom
punkt ciężkości, zaznaczony krzyżykiem ( X ).

orbitę

Zmi·a'lly kr,zywej b1as.ku, obserwowane ,u tej gwiazdy, mogą być
~powodowane szybkJim ruchem linji a bs)lldów, zaś niere:gul'arność
w jqj przeJbJeJg'u - oibe~cm!ośóą ,nl:• e'wau11z.go c:ała. trzeciego, albo też
zmienmośc~ą b ~as1kiu j'E'!dinego ze E(~«ład'n:lków.
Na r)IISUIJ1iku z•azn.aczyłem dla porówna-nia wymiary na~zego
Sł.ońca. W~~dlzimy, że mamy tu do ~zyni~nia z pa11ą " biały:::h oLbrzymów" , IP11Z'e:wyż• SZJalją.cyah wlielokrotnie wymiary nasz~j gwliazdy
dziennej, która, jla k wiemy, na,leży do rz·ędu ,.żdtych ka:rłów".
Na zalkJoń•azenie .teJg;o szk;icu Z\Mróćmy ~eszcze w paru sł;owach
uwagę na wymź:ną u ws•z ystkich bez 'wyjątku gwiazd podwójnych ,
zależmość ,pomiędzy wzajemną ad1ległoś:::ią c;iał ,s1kład:owy~h . .a ich
()kresem obilieg:u mrokoho wspólnego ,pwtikitJu óężlkośąi .
A w.ięc u gwiaz.ct typu ~ Lyrae, stanow.fą~eyc'h, jak ,już wiemy,
na1d!z:wycroj ciasne ulkładry złożone, 'przeważa,ją •okresy zmian blasku,
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a waęc i wzajemnego obiegu, bardzo kró)~kie. (Dla 86% gwiazd tego
ty,pu średnia wartość okresu jest mnie\iSIZa od doby z:emsikiej). U Al~
g·oli, będą·::yc'h już nieco 1uź!l1ie'jlszem~ uikładami pod·wójlnemi, okresy
te są znacznie dhuższe. (Na 229 dotychc.:ms ZJnany::h gwiazd tego
typu za,led'wie 39, a w1ęc tylko l 7% p::.Siiada ś.rednio okres k:rótszy
od doby ziemskJiej, c:Jila wciększoś::i zaś wynosi on kiJka dni).
U gwiaz1dl "s.p ehros.k opowo" podwćjnych, wysrtępują::y::h w pokaŹThE.•j (dotyahcz.aJS znamy ich ponad 700) ill 1 ości na nie~bie, i stanowi.qcych, jrak wi,adomo, rÓiw 'nież cia.s:J.e, ni~widz1Jlne wi:mab1ie, układy
podwójne o płlaszcZJyźnie c!x:::r.ćw c.ial ~dadowych, twiQlzącej diuży
kąt z promi•tniem na.s•zego wildizenia, perjody<CZne zmiany widma zdra ~
dzają nam uakże ,kl'ó~kie, bo za21wyczaj zafedwie n~ dni obhczan~.
o.kreJ3Y obiegów, Wtresz'Cie u gwiazdl wi:<.1U3il'n ie podwó1jnych, należą
cyich do tego samego typu c'i!ał niebiesbch, kJt:ó.re tyliko w;skutek dlu·
ź'ej, wyrażającej się .w miljardach kilometrów, wza,jemnej odL:g!·oś~:
sł~ńc sikJładowych, są dlla na·s w l•u necie oddzielnie widioczne, okresy
dbiegru, jak wiemy, wynoszą już la1ta, dziesiątki lat, a nawet setki
lat.
Proporajonalność pom~ędzy obu w:idk,oościamci, okresem obieg1J
i wzajemną odleghoś::ią, .j~st od!'aZJu widloczna, wyc1~ka zaś, jak się
łatwe domyś.li.ć, z trzeciego prawa Keplera" *). Prawo to, tak proste.
iktó•r•e pierwotn1ie milało siużyć jedrynie do w)'ljaś·ni•enia ruchu pla~
net w na\Szym systemie slonec•..mym, tłumaczy nam również w sposób
prosty i pnzejr•zys.ty skoiii1.pllilk•owane obroty odtległiych słońc zJ.ożo~
nych. Wipl'owadzając w pozorny chaos róŻinavodmyc.h obserwowanych
zj.awi~.k w świeóe gwiazd podlwójnych czyn!l1i.k ~adiu i porządlku. Rów~
nocześnie głoszona przez naukę jednolitość ,praw NatUiry z,najdruje
tut.aj naj1piękniejsz.e pobwierdzenie. Prawa bowi~m wyll<,ryte bądź na
powierLZchni naszego g}obu, bądź w obrębie nas.zeg10 układ•u słonecz
neg•o, o1 ka:z,ują si1ę słus~ne i ,pra'Wid/z.iwe rówJJ.ież w na~dalszY'ch zakątkach W szc::hśw~ata, odlleglłY'ch od m s o w ide tysięcy lat świetl
nych.
Inż.

BR. RAFALSKI.

Piotr Szymon Laplace
(z powodu stuletni e j rocznicy

śmierci) .

Piotr Szymon Laplace (Pierre Simon ma[quis de Lapla'Ce) urow dn. 23 mar1ca ~ 1t. w m. Beaumont-en-Auge (dep.
CaJvarloos) w rodizmie skromnego rolniika. Nfuło pos'iadamy szcze-

dził się

•)
jak

Kwadraty czasów gwiazdowych obiegów planet m<> i~
polowy wielkich osi ich orbit.

sześciany

się

tak do siebie
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gółów o jeg·o dz~eciństwre
lallach młoc.llzieńczych, były jednak dne
ciężki-e, gd'Yż rodzke Laplace'a znajdowaJii się w trudnych warunkach
mate11ja-łrlych i pn;z;yS'zły wieilliki ucz.ony 'tyllko dzl~ęki pomd:y sąsia
dów skończył szko~ę w rodzFnnem mieśde i jako ekstern zdał egzaminy z kuiisu sZJk.o.ł'y wajis kowej. WikJvót1ce potem zam~anowano go
nauczydclero sZ!kół w Heaum'ont.
Laplace wcześnie zaczął pracować naukowo i, mając zaledwie
16 lat, posłał jedną ze swych prad z teo11ji' równ3ń różni::'z:kQ-vych
do Akad'e111ti Umejętmośd w Trury~ie, gdzie tPOdobno praca wywołała dobre Wll'.ażenie. Laplaae, m<lJiąc na wzgilędlzie pracę nlaukową.
starał się o odlpowiedlnie miejsce w Paryżu, lecz WISZJelikie jego staralilia pozostały bez Slku'tku i dopiero szczęśJ~wa myśl przesłani3 jednej ze swych prac z dzi·ed'ziny mechaliliki D'Alembert'owi, mpewnila mu pop.alrcie tego baiXizo wpływowego w tydh cza1sach uc21on~go.
W r. 1767 przenosi się Laplace do Par)'liJ:tJ. gidzie dzięki rekom2.'n!::ła
cji D'Alembert'a otrzymu}e zajęcila w miejscowych szkołach, a w r.
1773 wysuwa srę an szersZ'ą widownię. zos«a,ją~c, adjunktem kated!ry
mech.anilki w Akademl.ii Nauk. W r. 1784 zos.ta1j'e egzami'nator·em
w k,róJewslkJim kOl]piU!slie a'vtyilei)Jil. .obe~jmt.!lją'C 'to stanowisk,o po znanym matematyku Bezout, a w r. 1785 otrzymuje katedrę mechaliliki
w Aikademji Naruk po Leroy.
W r. 1794 zostaje profesorem al!lalizy w Szkole Normalnej,
a w nastęJpnym roku zostaJe człoiljkiem Biura Długości ,(Bureau des
Longiflru,des}, ,g,dZJie z czasem dbejmuve miej,sce Bret)'ldenta.
BurZ'liwy okres wielkiej rewo;lucji, .kru niezmiememu pożytkowi
narulkU., os1z'czędził Laplace'a, być 1 może dlła'tego, że zajęty sprawami
naltl!kowemi zdal1a się t,rzwr~ał od/ W)'IStąpłeń paHtycZ'n:ych. Nie mniej
p11zeto, ,co ptrawda w pok·ojnie:joszych dzasac,h, L,aplaCf próbował kar:~
j e'I1y pollt'yc.zm.e{j; g.~y Napoleon zosilał ~~erwszym k'onsu!em, Laplace: 1gorący ztwlc~en;nllk Napofeona, zostiał jego osob~styun slekretarzem. Szczęściem jednak dla nauki uczony sekretarz po sześcio
tygod!n~ow~m ur~ędowaiiliu został uztnaJny za ni'ez.dolneg1o do speł~
niania obowiązków swetarza i w r. 1799 otrzymał dymisję. a na po-cieszen:1e ,mi.(l1nowan,o go czło.nJ!dem Senatu. Fakt jednak. że miejs.ce
po Laplaqe1k ·ohjlął radlzony bvat ,NCI\Poleona, pod'B!je pewnej wąt
pliwości! beZIStro'Illność jego w oc.emie zidlallności nielfortunnegd sekneta.rz.a. Nie mniej przteto N8Jpofeoln w'YJsoloo cen;if Laplaqe.'.a, w dowód czego jltlż ,w czasi•e cesarSJtiwa1, dab ,mu .t'ytruł rodowy hrabiego.
Upaciek Narpoleona ni·e Wipłynął na kanjerę Laplaoe'a; owszem,
k1r·ól Lud~ilk, na z.nak sw·ego uzlnan•ia, nadał IIJJUI tyduł m3rlk,iza.
W r. 1816 został Laplace członkiem Francuskr~j Akademji Nauk,
a w r. 1827 w dniu 5 marca zakończył swój żywot, tak pełny chwały i zaSJZc'zy;tów.
.
,
PIOdlc.za~ swej d'ługoledniej pra1ey naukowej, pomimo huczącej
kolo niego olhr:zymielj burzy dz'iejowej, ktiÓI'a 1 przeszła przy nim przez
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wszys~kie Siwe okresy - (Jfd· upaKilku k11.1órreS1twa po przez t:~rror, dy·
rek't"orjat, konsula~, ce:sar'stw,o, b'y znowu zakończyć się króllestwem,
Laplaqt, zajm!Ujj'ąc ciągle wyb~tne stanowiska ,n!autkowe" bez przerwy
prawie pośwlięicał silę czystej n)aiUlde, po'cz.ątlk~Wio a1Jł1'1Hzie matema·
tycz~nej i mechan:ce, póŹ'njiej asti11onoilJiji i ,r.a:hunkoNi· praM::bp:>:lo ·
bileń1 stwa1. W ~WlÓch os.tatin~dh gla~ę'ziaJ~h w'iecLzy zys~<ał sd,)ie ni,~ ·
śmi'ertdność. Jako astronom wydał Laplace w · r. 1796 "Expos~tion
du •sy;E(teme dlu Mon/de" (Wyrk~ad bUidowy świat,a), ,grd.Ziie W!Spa·
niał'y,m j·ęzyiKiem, b!ez użycia WIZleJrów matemat'y~oznych, wyłożył za·
sady a.stroo10miczne' budowy w:sze;:Jhśw~ata. Jes~ to j aP.<gd yby populatny w~rtę)p do kiljpiArailln'ej n~eśm;,ertdnej rPracy L:tplacte'a pod tytułem "MecaJni,qu,e Ce!.este" ( Mec~an i~a N i'eba), hórej ogrdmlne
5 tomów wyszły w l•a ta1ch 1799- 1803-1805- 1824, a wyjście
każdeg..o totnJU było pra;vvt!ltitwą epoką w n1auce'. ,W tej pra1cy ze·
ś11odlkow:a, l' Laplaqe 'Mslzys~ko, co był>o z:robio.nem w t 1eorji nuchu pla·
net od Newtp.n,a, oświe~lił am;ali1z,ą .maitema.tycznoą najrwr~cej zagad·
kowe :l1ll1Ghy, pl6lne~ ~ kis'iężycćxw i ' wykaza,ł, że WISZ)'Isbkie te ruchy m~·
gą być dotkładni'e objaśni· o11.1e i' obbczone ·za pomocą pros,t.e go prawa
N)qw,tion!a o dążeniu pows:zeC:h'n em. W dziele 1tem Laplac-e osta·
teczni·e uporzą,c!Jko;wał t'eorję bieg:[l p1anet naoko.ło Sło.ńca (t. zw.
z,agadnienre dwóoh lc'iał) i dał ~wqjr ,spo,s ób t. z,w. metodę analityczną oblirczal!l,i'a p~ervhas·U~ów drÓig• · d~af nfebiesk~ch, p'otem :z' aś grun·
townie opracował obHcza~nie prz'e szkód bi·egu, które wynikają z przy·
ciląg~a·nia pr'zez t-~•zede cia~o. Dow1ódlł 'On, że ,w WYJpad~u 3 "ch i wi:ę·
cej ciał, przyciląg.ająiC)'Idh ,si'ę w;zajem.n'ie, §:::isłe ,:lSłi::zenie: to·ru nie
-jest maż·ehnem i po•z .ostaje dlrog:a 1pośrednliia z•a p:lmo:::oą k!olej!n.yc,h
pr'zytbTiżeń _prrzez wzwiljanie o~powłedn1ch wy:raż· eń w ni~sl~ońtCZ.one
szeregi Roztwrjil\jląc i ułepslzajlą·c _prace Lagr,a;rwe'a., wyprowadzH La·
plaae głęHOiki wniosek, że nasz sy<Sitem słon'eczny )~s:t w ]jó\l\l'nowa·
dze, t. j. ~e ;p'JJze.sZ:kod'y w b~egu pltnet mogą 'o::li~h'ylać · położenia
piTia~n.et 11 lktsi· ęlż)'lc:ów od:. kh przeci'ętnego l1UJdhu, tyilko w pewt1 y ~h
. okr'eśkinylah granilcach, .ale nie mogrą zlbulr,zyć s am·eg'o systemu. Do wiódł więc Laplace, że g,enjałne praw,o Nie,w~ar~a. ·,k tóre rządzi obie·
ga,mi ,planet. dokoła Słańca, dosta(edznem j'es't ,d'o ut·rzymania tego
ruah!U ,wfeczn'ie. USiunął on prze'z eo siz.~o~uł N,ewtpna, ktÓir'y się
oba!wilał, że h alr.monj•a '11Uichu /pllatnet mCYze b)'lć zibUJrtzon,ą pr'ze:z dą·
głe :aalkłóca.n.ie przyciląg.ania słonec'z/Jl,eg-o ,Pli.zyciąganiem inny>ch pla·
net. Jest rz.ecZJą deaklwtą, że dhct Laplacę· s.f:Onm~uł'ow'al tG<n wniosek
priybrilżenie tylko ze wZigJędlu na• trmdlno~:::~ am.allty.,czne, d'Jt,ą}d p:>
stru ilataah z góvą, nie mam'y dakbdn'iejs;ego ;cL~ ;voodiLt te g·:l t wi'erd'zetnila.
.
Dafe'j ,wylk!rył La.plaqe praiWo widkiej n~erówn,oś::i :W rUJ::.\J.lll:::h
ToW\llsiz·a i' Satu111na o'r az nieZmie'm liJe beJkawą zależ:ność międ!zy rucha.mi 3'~ch salteBtów Saturna. liporząclikował i posl.llnął dalej teorję
m11chu Ks5ęŻlylca., objrasnił ozę§dow,ct za,gadlkowe, nawet i w cLnil\1
1
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dzrsiejszym, przyspie.s'Z•enie jeg'o ,b,eg~u, WISikaZIU\iąc na .najbHż.szą przyczy1nę t'ego- pow<Oine zmiany mimośr.adu drog•i ziemskiiej; z bardtzo
dt1c.J:)nych ni. eprtawildłowośc'il w I1tllcha.oh Księżyca dkreślił ,z bardzo
wi·elką dokładndścią parailaiksę Słoń•ca , a więc odległość Ziemi od
S\ońca.. 1Trudlr.lo w pobieżnym SZikildu p11zelilciyć W\Szy.s tkfe odlk,rycia.

La,pla;qe'a w

dlzi:edlzlin1 ~e

meldhaniki nileb'a i' ~osyć :ogrankzyć sie uwa-

gą. ze WSZ)'ISitlk.ie pokoJ'enia późmJ,ejs'ze astronomów aż do dnia dzi-

SiejjS:z.ego &ą wyoh'owtane na nieśmievtel.n;em cliziele _Laplac.~ 'a, gdyż
ws\Z.ystkie vhory jego, wszy'ski:e jego\ ;myśli,at::'z.kofwie'k rozwi.nięti!
i udo~tko.na~iork n lie stradl'y n3 sw'~j al\<itiu31ln01.3::il i1 •w ·dlnliu dziiSi~j srym.
1
W szerokich kołach Laplace zasłynął jako twórca t. zw . .,nehu~lamej" h ipotez'y kosmo:gonkznej, k~óra pr1Zed1sqawia układ 1planetarny, jako rezultat stopnio•w ego rozwoju p~erwotnej mgłCłlwicy;
po·n ·fewalż ta h~po1Leza,, nie'zB!Deilnie od: L;ipla~,'a, wypowi'e:Cfiz)ana była
prtzez ł'ill'oz•ofa nliemiecikd,ege ,K;arifa. w'ięlc zwykle nazyw3ją ją hipcltezą Kanta-Laplace'a . Lecz wDdklii beoretV\k, 1acz'kolwlilek st'worzvł
ją ~ W)'IZn,alwał, miał za,str' użeni31 ;wz:,gi\ęd'am niJej, gidyż pO'W!Stab
nie ja\k.o r-ezuJ!itiC3lt matemat'yc.znyldh dlociek.,ań , a raczej jako ~wór fanl'az~1i poe'ty-ast,ron'oma; Iw )<.aż,ct?y,m !.fazie jedm3ik hi•pote·z,-:~ ta1 w prosty sposób objaśn'iająca podstawowe zasady układu słonecznego ,
dług•o był'a w użyóu , dopókii wtzrastającat ,!Mczl:u faJ{,tów i p:ljęć
przyrodolznaiWEitwa ·n'i.e zn~ewloiiła pnz'ejść do ~Iljnych hipotez.
W di1Uigiej s.w ·e:j 1uff1Ubiolnej 1 g!ał~zD wied\Zy - w teorji prawdopcd•obi~ńSit:w,a f.-aplace dobrze s~ę zasłuż!y~ 1d(woma• ka!P'it.aJn.e mi
·cl!Ziiełaml., a mian.CYW'rcile ,.Tiheork atnalrtique des probab'iU~tes" ( Teo:rja an.alityozlnClJ pmwdlopodobilw~~wa), W)'ldanem w 1812 r . o.l'fa,z
.. Essai philloo.D!phique sulr IPr1obalb'itHtes" 1( Za•ry!s. fil'dzo fi.:·z•l'Y p.rawdopcddbi·eńsrt'wa) . wydlane m )w 1819 r. W tpra·c,a;:::lh tych Lapl•ace,
W'Y'clhod'zą·c z założ .e>nia, ż'e ,. te'o~a prtaw:.:łbpo:fol:J ~eństwa to ty~o
21dlrowy •rozsą1dek" pir1zełożony na ,ratchum~k", stoslllje ~.3/sadly t~go
rachunku n~ety1ko do zjawisk życia społecznego, ale i do zjawisk
c~to n:•echanilczmych.
Od śmilenci Lapla<'1.·ta mrnęł;o jiuż stJulecie i1 w ciąg•u tego r.:'zasu
pojawHri s•i'e . d 1ziiała~l•i i zeszli d0 qrobów tacy myośhc~ele. ja~k Leverrier.

Adams, Po'ntecoulant, Plana, Dalauney, Hansen, Newcomb, Hill,
Poillcp.re - wstz y,f:J.c!y uc.zn!owie dludhowi1 Lapl"r:Ice' a, ro'ZIW.ijający
j eg·o myśJi il metody, a m'i mo to i doty!dh::,.o31S j es1t ,ZUI)J~I\rl;ie ·aiktua1nem •zdani'e , które Laplae'f powied(zilał na łoŻIU śm.iell'cil: ,.Wszystko,
.co twiemly, 1joot ty'Jk'o drob'ną c;zą'st'ką tego, co n•a.m n~ e...v'i3:bne".
W ied'za •n ie ma graJltc.
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Zaszczytne

wyróżnienie.

Prof. M. Kamieński. Dvre'ktJo.r Obserwa•tor.jum Astronomi.c"z.nego Unilwe~ytet.u Warszaws.kłego, Prezes T. M. A. od 1924 r.,
o1ll'zymał godność członka honovowego Krolew\'>kiego Towarzystwa Astr<dnomioc,znego w LondJ)'ll1ie (A•ssocialte. of •the Roya•l' Astronomiical Sooiety). Zas~użony nasz Prezes cfuł się poznać światu astro ...
nomicZtilemu w piten:w'SIZI)'Im 1\Zędztie ja,k,o niestriUdzony badacz komety
W odfa, którą cxL ;wie1'u lat opracow1wje d zięb udoskorualonym prze4
s[ebie metodom z 'w•ielką s'tarannością i dokład.nośóą.
Tyltuł, nad'any p. prof. M. Kamieńskiemu, jest jednocześnie za~
sZiCzyltnem wyróż'nie.niem polskliej astrronomji, u nas w kraju, niestety. często ignoro'w anej.

Obserwacje.
Kometę Ponsa-Winnecke'go widziałem golem okiem 23-24-go b. m .•
26-27-go i 28-29-go. 26-27 oceniam jej blask: 5 wielk. 23-24 obser ...
wowałem ją jako mgławicę nieco wydłużoną przez 50 rrun lornetkę przyzmatyczną 7 -krotną Zeissa, tak samo 28-29. 28---29 oglądałem kometę przez lunetę 108 mm., pow. 40 X i 130 !111Il1., pow. 30X i 48X. Szybki ruch komety
bardzo łatwo można było stwierdzić nawet przez lornetkę . Ponieważ kometa
w dniu 3JIII była notowana jako objekt 16 wielk., to wzrost do 6-ej wielkości
jest równoznaczny z 10.000 kretnem zwiększeniem blasku. Wymagałoby to
100-krotnego zmniejszenia się odległości komety od ziemi. Odległość ta wszakże zmniejszyła się tylko w stosunkn l ,00: 0,04 czyli 25-ciokrotnie. Pozostaje
tedy nadmiar aż 16-krotnego wzrostu blasku. Stwierdzamy zatem niewątpliwy ·
rozwój komety nietylko co do roZ!Il1iarów ale i co do ener~ji świetlnej.
Z podanej w zeszycie kwietniowym 1927 r. "L'Astronomie" na str. 164
historji tej komety wynika, że obecnie jest ona jaśniejsza niż była kiedykolwiek. Ciekawe jest też stałe zwiększanie się odległości punktu przysło
necznego tej komety która wynosiła:
w r. 1819
0,775
1858
0,769
0,782
1869
0,830
1875
0,885
1886
0,887
1882
0,925
1898
0,973
1909
0,973
1915
1921
1.040
1,040.
1927
Widzimy, że kometa Ponsa-Winnecke'go zasługuje z wielu względów.
aby nad nią przeprowadzić studja bardziej szczegółowe nad niniejsze zestawienie 't ych kilku liczb zaokrąglonych.
M eteory.
Dnia 29-oo VI 1927 o l h 36m.8 widziałem wyjątkowo piękny m e t e o r .
który przebiegł przez konst. Pegaza, przeciąwszy po drodze gwiazdę l Pe:2-
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gaza. B1egł z początku po hnji proste}. rozświetliwszy nagle jasno-żółtą bły
skawicą cały horyzont. Tuż kolo w~pomnianej gwiazdki droga meteora się nagle zalama!a, meteor przygasł, poczem znowu rozbły,snął prześliczną seledynową barwą. Przebieg meteora trwał około 3 sek., pozostały z I części drogi
ślad pomarańczowy trwał około 15 sek., kończąc się dokładnie wspomnianą
gwiazdką. Meteor zgasł przed pyskiem Delfina. Odgłosu żadnego, pomimo nadsłuchiwania w ciągu 6 minut pośród względnej ciszy. nie udało mi się usły
szeć z pewnością. M eteor ten jasnością przewyższał znacznie W er.aę.
Zaćmienie słońca 29:VI 1927 obserwowałem w Olkuszu w towarzystwie
2-ch osób golem okiem - przez szkło słoneczne, przez lunetę szkolną 108 mm
djafragm. na 60 mm, p.ow. 40X i 130 mm lunetę Zeissa - na ekranie sło
·necznym (średnica obrazu słońca ok. 30 cm. obraz bardzo ostry, szczegóły budowy plam słonecznych występują bardzo wyrażnie, okular 48X. granulacja Słoń
ca i pochodnie widoczne bardzo dobrze). I kontakt (zewn.) zanotowałem przez
lunetę 108 mm. o 5h 17m.7 cz. śr. eur. na zegarku kieszonkowym Longines,
wyregulowanym w .przeddzień per radio (sygnały Nauen). Koniec przez
unetę 108 mm 7h 17m.2 golem okiem 7h16.m6 i na ekranie 16m.8, Ostatnia
z tych obserwacyj nie zasługuje jednak na zaufanie. Podczas zacm1e
nia Księżyc zakrywał też liczne plamy Słońca. Środek największej z nich został zasłonięty o 5h 54m, o 6h 17m zaś Księżyc zasłonił drugą (dalszą)
z pary większych plamek. Obie ostatnie obserwacje zapomocą lunety 108 mm.
Równocześnie na stacji meteorologicznej notowano przebieg temperatury jak
następuje:

l) 5h29m
33
39
48
5)
54
6)
58
6h3m

J2C.J Słońce silnie zamglone przez cirre-str.
120.2 chmury rzadsze
120.3 chmury gęstsze
J2D.4 jak l)
120.3 rzadsze
120.2 jak 5)
120.2 Słońce czyste
lO
120.1 Słońce zupełnie czyste, pełnia blasku
9)
15
12°.1 jak 8)
120.0 lekkie chmurki
21
lO)
li) 25
11°.9 jak 10)
12) 6h42m 1200 Słońce czyste
13) 7h 7m 12°.5 )
14) 25
130.4 ) ~łońce zupełnie czyste
140.5
15)
25
Wiatr cały czas bez zmian siły i kierunku SW 3 m /sek. Cień przedmiotów otoczony półcieniem.
Przed zaćmieniem próba bystrości wzroku dala następujący wynik: Polarna widzialna golem okiem do 2h 55m bardzg łatwo, do 3h 8m - z trudnością i do 3h 13m wątpliwie. Wschód .:-lońca dnia tego o 3h 46m.
Jan. K. Ludwiński.

2)
3)
4)

~~

Kronika .F\stronomiczna.
Kometa Winnecke'go (1927c).
Ciekawa ta kometa okresowa obserwowana jest od 3 marca r. b. Dostrzeżona została w tym dniu przez V a n B i e s:.
b r o e k'a*) jako słabiutka mgiełka 16-ej wielkości. Ze względu jednak na wielkie
zbliżenie się jej do Ziemi, które miało nastąpić w czerwcu r. b. *), spodziewać się należało, że jasność komety tej znacznie się powiększy. Istotnie, między
*)

Patrz Uran ja Nr. 2 z r. b. str. 56.
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86----------------------------------------30 kwietnia i 7 maja r. b. obserwowali ją S c h w a s s m a n n i S t o b b e w Ber~
gedorfie i oceniali jasność jądra średnio 12m. 20 czerwca obserwował kometę
W i n n e c k e'go prof. W o l f w Heidelbergu już 5-ej wielkości, czyli więc jako
dostrzegalną dla oka nieuzbrojonego. Poza wyznaczeniem położenia prof. W o l f
zbadał jeszcze widmo tej komety; widmo wykazało pasma w niebieskiej i fjoletowej części w sąsiedztwie linij 3880, 4050 4300 i 4680 A. Obecnie obserwacje komety W i n n e c k e' go dokonywane są stale w wielu obserwatorjach.
Kometa Grigg-Skjełlerup'a (1927e), Jest to kometa okresowa, której po~
wrót na rok bieżący był zapowiedziany. Odnalazł ją 27 marca na kliszy H a rg r e a v e s w Kingswood, oceniając blask jej na 12m.O. W chwili odnalezienia
27 marca współrzędne komety były: a=5h 47m O•
400'. Kometa przesunęła się następnie na północ, osiągając 11 czerwca zboczenie
640.
Kometa Gale'a (1927f). Jest to nowa kometa. Odkrył ją G a l e w Sydney
7 czerwca. W spółrzędne komety o J4h 30~>'.0 czasu uniwersalnego tego
dnia były: a I!>:T = 2Jh 38m O•,
JJO 38', Wielkość 8m0. Odkrycie
121 = stwie~dził G o n n e s s i a t w Algierze. Elementy komety tej są jeszcze nieznane.
Zaćmienie Słońca 14 stycznia 1926 r. Pas całkowitego zaćmienia rozpoczął się wówczas w środkowej Afryce, przeszedł na poludnie od półwyspu
Somali, następnie przez Ocean Indyjski, Sumatrę i Borneo. Na obserwację
tego zaćmienia wyjechało 7 ek5pedycyj astronomicznych; jedna z nich - włoska
pod kierunkiem prof. H o r n d'A r t u r o umieściła się na wschodniem wybrzeżu Afryki. Pozostałe ekspedycje ulokowały się na Sumatrze. Ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przybyły 3 ekspedycje, zorganizowane przez
trzy następujące Obserwatorja: Obserwatorjuro Sproul (Swarthmore) , Obserwatorjum Harvardzkie (Cambridge, Mass.) i Obserwatorjum Morskie w Washingtonie. Następnie przybyły jeszcze ekspedycje z Anglji, Niemiec i Ho~
1andji. Pogoda dopisała dobrze tylko wyprawie włoskiej. Na Sumatrze w Benkoelen, gdzie oczekiwa1y na zaćmienie 3 ekspedycje: 2 amerykańskie (z Obserwatorjum S pro u! i z Obserwatorjuro H arwardzkiego) i angielska, niebo
było lekko zawoalowane cirrusami podczas całkowitego zaćmienia. W Kepahiang, miejscu pobytu ekspedycji Obserwatorjum Morskiego z Washingtonu,
zaćmienie było widoczne z powodu zachmurzenia tylko przez 70 sekund, podczas gdy czas trwania całkowitego zaćmienia wynosił w tern miejscu 188 sekund. Wyprawa holenderska, umieszczona w Palembang, nie miała zupełnie
szczęścia do pogody; w czasie zaćmienia niebo było całkowicie zachmurzone.
Wyniki obserwacyj jeszcze nie zostały całkowicie opublikowane. Nieznane są jeszcze wyniki fotografij, dokonanych przez prof. M i 11 e r a ze Swarth
more i ekspedycję niemiecką w celu sprawdzenia efektu E i n s t e i n'a. Ekspedycja obserwatorjuro Sproul. pod kierownictwem prof. M i l l er a, przywiozła ka~
merę do fotografji zaćmienia o długości ogniskowej 19 metrów, pozatern rozporzą
dzała ona kamerami o długości ogniskowej: 5 metrów, 2 metry i 0,75 metra.
Ogółem ·na tych narzędziach otrzymano 36 zdjęć.
Korona słoneczna na tych
zdjęciach wykazała typ maksymalny, gdyż podówczas Słońce wykazywało

,o= -

+

o"

dużą aktywność.

Podczas zaćmienia badano widmo chromosfery i korony. M . M er f i e l d
z Melbourne, który dołączył się do wyprawy angielskiej, znalazł, że chmury
zjonizowanego wapnia unoszą się na wysokości 8.000 km. nad fotosferą; jest
to zgodne z obserwacjami spektrograficznemi, dokonywanemi w czasie zwykłym.

S t e t s o n i C o b l e n t z wyznaczyli wizualnie i fetograficznie b~ask korony
. Znaleźli, że w porównaniu z zaćmieniem 24 stycznia 1925 r. blask korony powiększył się o 400/ 0 •
i nieba, otaczającego Słońce, wewnątrz kola o średnicy 3

(L'Astronomie, Avril 1927, 175- 178).

Promieniowanie korony słonecznej. Podczas całkowitego zaćmienia Słońca
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24 stycznia 1925 r. C o b l e n t z i S t e t s o n badali za pomocą cewek termoelektrycznych próżniowych energję promieniowania, otrzymywaną od korony
słonecznej. W wyniku badań stwierdzili, że korona wysyła najsilniej promieniowanie podczerwone, temperatura :ej więc jest znacznie niższa od temperatury
fotosfery słońca, - wy~.osi bowiem około 30000 C.

(Bul!, Lyon 7926, juillet).
Ruch obroto~ Słońca. Na podstawie teoretycznych badań nad promieniowaniem Słońca J e a n s cochodzi do wniosku, że wewnętrzne warstwy Słońca
posiadają o wiele krótszy okres obrotu dokola osi, niż warstwy zewnętrzne.
W pobliżu środka Słońca okres obrotu prawdopodobnie jest krótszy, niż 3 dni.

(Mirowiedienje XV, 266).
Ilość małych planet. Od l lipca 1925 r. do 30 czerwca 1926 r. odkryto 112
nowych małych planet. Z powodu złych warunków atmosferycznych ·udało się
tylko dla 8 planetoid zebrać dostateczną ilość obserwacyj do wyznaczenia
dróg; tylko te planetoidy więc otrzymały numer. Ilość numerowanych planetoid wynosi obecnie 1057. Najwięcej planetoid, bo aż 43, w tym okresie odkrył K. R e i n m u t h w Heidelbergu, potem M. W o l f w Heidelbergu 23

planetoidy, G. S z aj n w Symeizie na Krymie -

12 planetoid i t. d.

(A. N. 229, 295-304).

+

układy gwiazdowe ·rj Orionis A i B. D.
5702309. Jaśniej
wizualnie podwójnej gwiazdy ·1; Orionis wykazał zmienność pręd
kości radjalnej o okresie 7d .98922. Gwiazda ta oznaczana przez 'Y) Orionis A
ma jasność 3m.7. Z badań S a n for d a wynika, że poza wyżej wspomnianą
zmiennością prędkości radjalnej środek masy tego układu ma również zmienną
prędkość radjalną o pól-amplitudzie 18 km/sek. i okresie 9,5 lat. Ruch ten
można wytłumaczyć przez założenie, że Yj ')rionis A jest układem potrójnym.
Cały układ oddala się od nas z prędkością 20 kmfsek. W widmie '1) Crionis A
linje H i K wapnia i linje D sodu są nieruchome. 'Nic pochodzą one od gwiazdy, lecz od mgławicy, zasłaniającej gwiazdę; rlalszy ciąg tej mgławicy widzimy w sąsiedztwie 'Y) Orionis Nieruchome te linje wykazują taką samą pręd
kość ( 1- 17 km /sek.), jaką ma duża mgławica Orjona.
Gwiazda B. D.
5702309 (6m.4) jest otoczona mgławicą. Prrdkość
radjalna wykazuje 2 okresy zmienności : 5.4 dnia i 225 dni. Zmiany te również
można wytłumaczyć przy założeniu, że mamy do czynienia z układem potrójnym o prędkości środka układu = -17,2 km /sek. Linje H i K mają stałą prędkość
- 19,4 km /sek., pochodzą więc od mgławicy.
Gwiazdy te zostały zbadane przez S a n for d'a w obserwatorjum na Mount
Wilson za pomocą 2 wielkich reflekt')rów o średnicach 150 cm. i 250 cm.

Potrójne

szy

składnik

+

( Ap. ]. 64, 770-793).
Ciemna mgławica pierścieniowa. W sąs i edztwie znanej mgławicy Pólnocnej
Ameryki w gwiazdozbiorze Łabędzia znalazł M o r e h o u s e ciemny pierścień,
pozbawiony prawie zupełnie gwiazd i posiadający kształt mgławicy pierście
niowej w Lutni. Gdyby to była istotnie ciemna mgławica, wówczas byłby
podziwu godzien jej ksztalt 'regularny.

(Pop. Astr. 35, 67-68).
Orbita gwiazdy zaćmieniowej V Leporis. Jest to gwiazda typu ~ .Lyrae.
W mrocimum blasku ma ja ność 9m.9 w minimum głównem - 10m.6, w minimum wtórnem - 10m.!. Okres zmienności = ]d .070101. Na zasadzie tych
~lementów oraz krzywej blasku, wyprowadzonej przez W a t er f i e l d'a, M art a B. S h a p l e y obliczyła elementy orbity tej gwiazdy zaćmieniowej. Orbita
Jest prawie kołem; powierzchnie gwiazd leżą bardzo blisko siebie, oddzielone zaledwie o0,2 odległości między ośrodkami gwiazd. Jasność pozorna większej gwiazdy
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wynosi 1Cm.13, mniejszej-llm.64, o ile zaś na paralaksę przyjmiemy warteść
r. = 0.0012 (2700 lat światła), to jasności absolutne będą: + Om.Sl i + 2 E.02.

(Harv. Bul!. 842).
Nova Sagittarii 1926. Przy porównaniu 2 fotografij, otrzymanych w Arequipa , A n n i e J. C a n n o n wykryła, że między 16 i 30 lipca 1926 r. zajaśniała
w gwiazdozbiorze Strzelca nowa gwiazda. Przybliżone jej położenie: al!•oo·o =
18h llm.2, 0,900 •0 = -23040'3. Na 12 kliszach, otrzymanych między l i 16
lipca 1926 r. nie znaleziono śladu gwiazdy; 30 lipca 1926 nowa gwiazda miała
jasność 8m.6, odtąd słabła i w końcu września 1926 r. była słabszą od 13m.O
Widmo nieznane.

(Harv. Bul!. 843).
Położenie Słońca w układzie Drogi Mlecznej. S e a r e s i M i s s J o y n e r
w Obserwatorjuro na Mount Wilson znaleźli za pomocą rachunków statystycznych, że Słońce 'leży prawie w płaszczyżnie drogi Mlecznej w odległości
od środka naszego układu gwiazdowego około 4000 lat światła. Z ,powodu
tego ekscentrycznego położenia Słońca w płaszczyźnie 'galaktyki ilość gwiazd
na obu pólkulach jest niejednakowa, mianowicie południowe niebo• jest bogatsze w gwiazdy, niż północne .

(Pop. Astr. 35, 97).
Potrójny układ gwiazdowy i Bootis. Słabszy towarzysz tej ciekawej podwójnej gwiazdy jest gwiazdą zmienną typu ~ Lyrae o krótkim okresie, czyli
sam składa się z 2 gwiazd.
Zmienność blasku podobna jest do zmienności
W Ursae Majoris. Towarzysza i Bootis, odległego obecnie od gwiazdy centralnej
o 3", zbadał na drodze fotograficznej S c h i l t w obserwatorjuro na Mount Wilson. Okres zmienności blasku wynosi Od .267765, amrlituda zmian blaskuOm.?. Paralaksa=O" .076 znana jest z pomiarów trygonometrycznych. Gwiazda
ta składa się z dwóch elipsoidalnych ciał o średnicy około 430.000 km.; odległość
między środkami wynosi 1.330.000 km. Układ ten obiega dokoła jaśniejszej
gwiazdy i Bootis, tworząc razem układ potrójny.

(Ap.

J. 64, 215-211).

Kastor, jako wielokrotna gwiazda.
Znana gwiazda podwójna Kastor
(a Geminorum), której oba składniki (2m i 3m) widoczne są dobrze w niewielkich lunetach, posiada jeszcze trzecią gwiazdę, fizycznie związaną z jaśniej
-szemi. Gwiazdę tę jasności 9m.O, nazywamyK a s t o r C. A.H. J o y R. F. S a nf o r d w obserwatorjuro na Mount Wilson znaleźli, że Kastor C jest gwiazdą
podwójną ~pektroskopową o krótkim okresie, wynoszącym Od .814266. Jednocześnie V a n G e n t w Holandji znalazł z fotograficznych obserwacyj, że gwiazda ta jest zmienną zaćmieniową. Z obserwacyj fotometrycznych i spektroskopowych wynikają dla Kastora C następujące elementy: suma wielkich półosi
a,+a 2 = 2.700.000 km.; promień większej gwiazdy r 1 =530.000 km., promień
mniejszej gwiazdy r 2 = 472.000 km. Masa większej gwiazdy wynosi 0.63 masy
Słońca, a masa mniejszej gwiazdy 0.57 masy Słońca. Jasność powierzchniowa jest 3.6 razy słabsza od , jasności powierzchniowej Słot'lca. Gwiazdki,
z których składa się Kastor C. są 9.6 i 9.8 wielkości.
Dwie jaśniejsze gwiazdy w układzie Kastora, oznaczone przez Kastor A
i Kastor B, lub al i a2 Geminorum, są również podwój·nemi spektroskopowo,
cały więc układ składa się z 6 gwiazd. Okres obiegu obydwu jaśniejszych
gwiazd nie jest dostatecznie dobrze znany. obliczają go na 232 - 1000 lat.
Natomiast okresy obiegu w każdym z 3 układów spektroskopowych są
znane; wynoszą one w Kastorze A - 9d .2, u Kastora B - 2d .9, u Kastora C - Qd .8.

(Ap.

I 64, 250).

Paralaksa Proxima Centauri. Z najświeższych obserwacyj, dokonanych
przez l n n e s a, W o o d'a i W o r s e l l'a w Johannesburgu wynika, że
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paralaksa gwiazdki Proxima Centauri wynosi ·o ... 90, a więc odległość jej od
Słońca jest równa 3.6 lat światła. Jest to najbliższa od nas gwiazda; prawdo_podobnie jest fizycznie związana z (J. Centauri ( paralaksa=O .. .76), gdyż ruch
własny obu gwiazd jest jednakowy.
(JBAA 37, 73).
Budowa wielkiego interferometru. W obserwatorjum na Mount Wilson buobecnie wielki 16~metrowy interferometr do pomiarów średnic gwiazd.
Budynek i słupy pod instrument są już gotowe. Interferometr miał być usta•
wiony na wiosnę r. b.
dują

(Pop. Astr. 35, 94).
N owe obserwatorj um słoneczne C. G. A b b o t, dyrektor Obserwatorjum
Astrofizycznego w Washingtonie wybrał miejsce pod obserwatorjum słoneczne
na górze Brukkares w południowo-zachodniej Afryce (),= !7048' na wschód od
·Greenwich, <f= - 25052'. Nowe obserwatorjum słonPczne ·rozpocznie niedługo
działa l ność.
Bałtycka

konferencja geodezyjna odbyła się w Rydze w drugiej polowie
maja r. b. Polskę reprezentował na tej konferencji prof. T. B a n a c h i ew i c z. Uczestnicy konferencji z wielkiem uznaniem J:Owita li inicjatywę naszzgo
prezesa, prof. M. K a m i e ń s k i e g o, Dyrektora Obserwatorjuro Astronom.
Uniwers. Warsz., w sprawie wydania tablic z parami gwiazd do obserwacyj
szerokości geograficznej według metody P i e w c o w a w pasie
200
<p (
400.
Na wniosek prof. K o h l s c h ii t t e r a, Dyrektora Pruskiego Instytutu Geodezyjnego w Poc:zdamie, powzięto 20 maja następującą

+

+

uchwalę:
.. Bałtycka

Komisja Geodezyjna dowiedziała się z dużem zainteresowaniem
o jasnym wykladzie i tablicach, które dyrektor Obserwatorjum Uniwersy teckiego
w Warszawie, pan prof. K a m i e ń s k i. ogłosił w celu ułatwienia zastosowania metody P i e w c o w a wyznaczania szerokości geograficznej. Na str.
l O tej pracy •) autor wspomina, że z powod u braku koniecznych środków,
tablice te nie mogą być tak zupełnie ułożone, jakby rto było pożądane. Komisja
wyraża nadzieję, że pan prof. K a m i e ń s k i otrzyma do dyspozycji potrzebne środki, aby tablice ukończyć i tak zupełnie u ł ożyć, aby ich użycie było
tak samo dogodne, jak i odpowiednich tablic dla innych szerokości. ..
Objaśnienia do tablic oraz pary gwiazd dla pasa
200 <p
250 uka·
zały się już w druku jako III tom Publikacyj Obserwatorjum Warszawskiego.

+

< <+

Sprawozdanie
z

działalności

Towarzystwa

Miłośników

1\stronomji

za o k res od c!nia 26 stycznia 1926 r. do dnia 27 stycznia 1927 r.'
przedłożone Walnemu Zebraniu dnia 25. Ił. 1927 r.
Z okazji zamknięcia V -ego okresu dzia ł al n ości T-wa, Zarząd ma zaszczyt
Wa lne Zebranie o przyjęcie do wiadomości po n iższego sprawozdania.
I. Zarząd, powolany uchwałą Walnego Zebrania z dnia 30 stycznia 1926 r.,
ukonstytuował się następująco: prezes-prof. M . 'K a m i e ń s k i, wice prezes. dr. W. J e z i er s k i, sekretarz genera l ny-inż. O . Z a c h a r e w i c z. zastępca
sekretarza-,p. Z. M akowska, szef propagandy-d r. A . C h r oinż.
m i ń ski, redaktor .. Uranji'' dr. E. Rybka, adminis trator .. U ranji .. prosić

*)

Public. of the Astr. Obs. of Warsaw U niwersity, Vol. 3, p. i.
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B. R a f al s k i, kierownik dostrzegalni p. M. B i a l ę c ki, skarbnik p. M. L o b an o w, bibljotekarz dr. L. H u f n a g e l.
Do Komisji Rewizyjnej byli wybrani p. p.: dr. L. B re n n ej s e n, mec. J.
N i e w o d n i c z a ń s k i i ref. N. I. K., p. A. D ę b c z y ń s k i.
W ciągu roku 1926, wobec wyjazdu zagranicę p. Z. M akowski ej,
Zarząd kooptował na Jej miejsce p. J. S a w i c z e w ski e g o, który też od
dnia 3.XII. 26 r , pełnił obowiązki sekretarza wobec rezygnacji inż. O. Z ae h a r e w i c z a.
Komisja Rewizyjna poniosła bolesną stratę, dotykającą całe T-wo, prz,·z
sm1erć ś. p. mec. J. N i e w o d n i c z a ń s k i e g o.
2. Zarząd rozwijał, jak zwykle, działalność w trzech kierunkach:
a) wydawniczym,
b) popularyzacyjnym (zebrania dyskusyjne),
c) obserwacyjnym (pokazy nieba).
A)

Działalność

wydawnicza.
wydawnicza T. M. A. w r. 1926 ujawniła się w wydaniu 4-ech
numerów ,.Uranji": w kwietniu, lipcu i pażdzierniku 1926 r. oraz w lutym 1927
r.-.. Uranję'' redagował, jak wspomniano, dr. E. R y b k a, zaś sprawami tech·
niczno-finansowemi zajmowaś się głównie p. M. L o b a n o w.
Zasadniczym celem naszego kwartalnika jest zachęcanic cz1onków T. M. A.
do czynnej pracy astronomicznej na wzór innych kulturalnych krajów, gdzie miłośnicy astronomji wyświadczają wie.Jkie usługi nauce. Szczególnie wielką korzyść
przynoszą miłośnicy w dziedzinie gwiazd zmiennych, więc w Nr. 4 zamieszczono
artykuł dr. J. G a d o m ski e g o o Algolu, przedstawicielu gwiazd zaćmienio
wych, w przygotowaniu zaś jest cykl artykułów, obejmujących szczegółowe
instrukcje do obserwacji gwiazd zmiennych.
Prócz tego kontynuowano artykuły z cyklu ..Tajemnice Wszechświata'', zawierające najniezbędniejsze wiadomości z kosmografji.
Pozatem w Kronice Astronomicznej starano się zaznajamiać czytelników z
najnowszeroi odkryciami i teorjami astronomicznemi.
Z powodu slabości liczebnej naszego T-wa, wydawnictwo ,.Uranji" walczyło z dużemi trudnościami. Jedynie dzięki wydatnej pomocy finansowej Wyd3iału Oświaty i Kultury Magistratu m. st. Warszawy, ,.Uranjr~'' mogła ukazywać się regularnie. Aby więc utrzymać wydawnictwo i rozszerzyć jego zakres,
Zarząd zwraca się z gorącym apelem do członków o regularne wpłacanie składek
i jednanie nowych członków.
Wspomniana wyżej działalność doznała pewnego rozszerzenia przez wydanie
własnego kalendarza astronomicznego na r. 1927.
Działalność

B. Zebrania dyskusyjne.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 zebrań dyskusyjnych, a mianowicie: dn. 6.III.26 odczyt p. Z. M akowski ej p. t. ,.Komety z r. 1925'' oraz
pokaz przyrządu ,.zenitarium" d-ra W. Je z i er ski e g o, dn. IO.IV odczyt
d-ra W. Je z i er ski e g o p. t. .. dziejów lunety'', dn. S.V - inż. B. R af a l ski e g o p. t. ,.Kalendarz i jego reforma'', dn. 29.V - d-ra E. Rybki
p. t. ,.Rozmiary wszechświata", dn. 22.X p. J. M er g e n t a l er a p. t.
,.0 e.wolucji gwiazd'', dn. l 7.XII--d-ra E. S t e n z a p. t. ,.0 budowie fizycznej słońca'' oraz dn. S.II-prof. d-ra F. Kęp i ń ski e g o p. t. ,.0 gwiazdach zmiennych typu () Cephei".
Wszystkie wymienione posiedzenia były ilustrowane przezroczami
cieszyły się znaczną frekwencją członków T. M. A. i gości.
Przy okazji zebrani byli informowani o bieżących sprawach T-wa.

z

C) Pokiuy nieba.
Wobec drwiJowej nieczynności dostrzegalni T. M. A. skutkiem przebudowy
gmac}-u, T -wo korzystało nadal z uprzejmej gościnności Obserwatorjuro War-
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szawskiego, użytkując dla swych poniedziałkowych wzgl. wtorkowych pokazów nieba refraktor Cooke'a o średnicy objektywu 140 mfm. Pokazami kierowali p. !P· L o b a n o w i B i a ł ę c k i.
Budowa dostrzegalni zb l iża się ku końcowi. Tylko brak funduszów wpły
wa paraliż-ująco na ostateczne wykończenie robót, które z tego powodu potrwają jeszcze jakiś czas, w każdym bądż razie niedługi.
Zarząd T -'Wa stara się, by sprawa dostrzegalni była załatwiona jaknajprędzej, uważając, że obserwacje są doskonałym środkiem popularyzacji astronomji wśród szerokiego ogółu.
Stan liczebny T-a uległ stosunkowo niewielkim zmianom. Członków nowych przybyło 69, wystąpiło 3, wykreślono 62, zmarło 3. Obecnie więc T-wo
liczy 203 członków, w tern 3 założycieli, 9 popierających, 2 dożywotnich i 4-ch
członków Kola Młodzieży.
Wobec ciężkiej straty jaką poniosła astronomja polska przez śmierć ś. p.
dr. Bohdana Zaleskiego, profesora Uniwersytetu w Poznaniu i dyrektora Obserwatorjum tamże, Zarząd złożył na grobie zmarłego wieniec w imieniu T-wa
oraz otworzył listę składek na fundusz Jego imienia przy Narodowym Instytucie Astronomicznym.
Posiedzeń Zarządu w okresie sprawozdawczym odbyło się 10. Przy końcu
sprawozdania z działalności T. M. A. w roku 1926, Zarząd zwraca się jak
zawsze do wszystkich członków z prośbą o żywy i czynny udzia ł w pracach
T-wa nad urzeczywistnieniem jego celów przez popieranie poczynań Zarządu
liczny udział w zebraniach.
Warszawa, dn. 25 lutego 1927 roku.

Lista

członków

T. M. 1\.

Spis członków przyjętych w okresie od dn. 2/ IV do dn .
1 /V Ił 1927 roku.
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gabrjel Talwiński - prof. szkół wyższych
lzak Kuśnir - przemysłowiec.
Paweł Sokołowski urzędnik banku.
Paulina Sliwińska - farmaceutka.
Tadeusz Olszański - lekarz powiatowy.
Stanisław Rutkawski inżymer.
Jan Nowosielski - bankowiec.
Edmund Slaski - urzędnik.
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Wszechświata.

Układ

planetarny.

Z art. 6 t) wiemy, że że ruch planet oclibywa się pod wpływem
przyciągan~a idh przez Słońce. W edliug prawa powszechneg1o cią~
żenia, 51procyZJowa1nego przez Newtona, wszystkie ciała prZ()'dągają

się •z siłą p!lioporcjonaLną do ich 'mas i ochwotnie proporcjonalną do
kwacliranu •odległoś.d między niemi; Wfęc nie tylko Słońce przyJCiąga
pLanety.loc.z i samo jest przez nie z taką samą siłą prz)'lciągane; po~
zatem planety rownież prz)'ICiągają się wzajemnie. Ponieważ jednak
Słońce posiada masę olbrzymią w porówm.an iu z masami planet,
więc ,przesutnręcia jego .są nieznac'Z.ne w sbosun]:Qu do przesunięć pla~
net. Dla11ego wręc w pierwszem przybliżeniJU pl1Zyjmujemy, że Słoń~
ce pozostaje niemlllahome w §rodkJU uhlad/u planetarnego.
Ruch 1Sł'ońca wzg,Jędem gwia~d równit.:Ż pomijamy, gldyż na
wza1jemne 1położenia Słońca i piatnet nie W)'IW·t era on wpływu.
Dokoła Słońca, jatko ciała centralnego, położonego w ogniskach
orbit 2 ), obiegają nasttępl.lijące ciała:
l) 8 wielkich plaTijet: Merkury, Wen~ts, Ziemia, Mars, Jowisz,
Saturn, Uran i Neptun.
2) Małe plan:,ety '(planeboidy), którydh znamy już około 1100.
3) Ko,mety i roje meteorów.
2 .Plamety, Menk,ury i Wenus, położone bHżej względem Słoń~
ca, ni:ż Ziemia, nazywamy pla71f!tami dolnemJ, pozostałe, których:
clirogi leżą na Z'ewnątlrz orbity Ziemi, -- pl&.netami górnemi·
W poni,ższej tabellc·e mamy n,ajważniejs•ze Sitale dane, tyczące
8 wiel'kioh pla•net:
średnia odle~

g! ość

Nazwa planety
od

l

Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun

Słońca

0·387
0·723
1·000
1·524
5·203
9·539
19·191
30"071

Okres
Masa
syn o~ średnica
Okres obie~
(Ziegu w latach dyrzny równika
mia= l)
w km.
w latach
zwrotn.
zwrotn.

0·241
0·6 15
1·000
1·881
11·862
29·458
84·015
164·788

0·317
1·599
2•135
1·092
1'035
1·012
1·006

4·800
12'200
12757
6·800
142·700
120•800
49700
53•000

o·o37
0•826
1·ooo
o·J o8
318·4
95'2
14·6
16·9

Ilość
księżyców

l
7.
9'
lO
4

l
średnią odległośc.ią planety od Słońca nazywamy połowę wiellkief
osi orbity. Wymżamy ją zwykle, jak wyżej podano w tablicy, w je~
1)

2 )

Uranja Nr. l z 1927 r.
Patrz art. 6. Uranja Nr. l z 1927 r.
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dnostkach astronomicznych (l jednostka astronomiczna wynosi
149.500.000 km. i l'ówna je:st śll'edlniej odl' egłości Ziemi od Słońca).
W następtnej kotDumnie po średniej odsleghośai od ,Słońca mamy
.okres obiegu, wyrażony w latach zwrotnrkowych. Obok tego okresu
um1esz,czony zo,stał okres synodyczny; j·est to okres czasu, jaki upły
wa między jednakoweroi po~oileni•ami ,plfanety WIZgdęciem Słońoa.
Na szczegóMną ulWagę Zla•sjugują te położenia, w który;ch planetę widzimy w kierunku Słońoa, lub w kieru.miku przeciwległym.
Jeżeli długość elduptyczna 3 ) planety równa jest długości Słol1ea
w tym samym czasie, to mówrmy, że p]aneta jest w złącze niu ( konjunkqji) ze Słońcem.
Na ryc. l manw ,p~rzedls•taiWjone schema>tycznie dtrog·i pl'a'nety
.dolnej (kolo wewnętrzne) i Ziemi ( !koło zewnętrzne) dokoła Słoń
ca S. Niech T o.zmacza Ziemi1ę. Jeżdi Meu:\lmtry lub Wenus .majdtllje się w punkcie P, CZ)'1li między Słońcem i Zi'emią, to mówimy.
że p'łaneta j•est w dolnJem złąąze n~u ze Sł-ońcem, grdy zaś pita neta
~najduje się w punkcie Q poza Słońcem - mówimy, że planeta
jest w złąa;zrzniu gór~U!m.
W chwili złączenia pla111eta dolna bywa przeważ.nie niewidoczna.
Planety dolne zarw\Sze świecą w pobliżu Słońca. N ajwtiększ·e
' kąto'we odpalenie od Słońca, ,jc&ie dastdzegamy u Merkurego i Wenus, naz)'1wam)'i elongtacją (odchyleniem). P~aneta bywa w elonga.
cji wted'y, gdy kierunek z Ziemti d'c« ,pla,nety (TE 1 !lUb TE 2 ) jest
styczny do orbity plfu1nety dlolnej. Elonga•cja' hJywa wschodnia lub
zach01dnia, z,ależ'nie od tego, dz.y IPlanet.a znaljtdluj e się na wschód czy
na zachód od' S!:ońca. Elongacje Mer1kurego zaWialrte są w g'r anicach
18° - 32°, zaś Wenus - 50° - 53°.
Planety górne (ryc. 2) mogą b)"Wać w dowolne m oddaleniu
'kątowem od Słońca. Ten moment, gdy długość ekLiptyczna pltmety

Ryc. l.
Patrz Art. 3. Uran ja Nr. 2 z l 926 r.

----3)

Ryc. 2.
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rozm

się

o 1800,.- od

dliugości Słońca,

nazywamy przeciwstawieniem

(opozycją). Pla~ebę wdziJmy wówczas przez ca1ą noc na niebie.

Ocz)"wiście, pJianety gór.n e mog1ą być rówtrrież w złączeniu ze Słoń
cem, .aie tylko w g1órnem. Wówczas 1p'laneta bywa niew.~doczna. Jeżdi za,ś kim,unek z Ziemi do Słońca jes,t 1 pl'ostopadły d!:> kierunku
z Ziemi do ,plianet,y, w;ówC:za1s mówrniy, że planeta' jest w kwadra·
turze ze Słońcem. Pa'a nety dohne nie mog.ą być ani w ,p r.zedwstawien,iJu, ani w kwadr~Du'rach ·ze Słońcem.
Na uyc. 2 mamy sahemat wzajemnytoh położeń drogi Ziemi
(koło wewnęttrz1ne) i ,planety górnej {koło zewnętrzne). Niech T
oznaC'za Ziemię; jeżeLi planeta górna jest w P, to jzst w przeciwstaJwieniu ze ,Słońcem, w pu1nkcie Q w złąc~eniu ze Słońcem,
a w punktach R i M - w kwtJdraturach.
Gdytby drogli 'pJ.anet leżały w pllaszcz~źnie clirogi Ziemi, czyli
w płaszczyźnie elkl!iiPtY:ki, wćw1cz~as zaWisze podczas złączeń górnych
planety znikałyby z1a Słrońcem, .a ,podcZ!as dolnych przechodiz,iłyby
pued tarczą Slłoń1ca. W i1stooie fednak ,j:est inaczej, gdyż orbi,ty planet są 'nachylone wzgiT:ędlem oribi'ty Ziemi; JJ~atnety dolne bywają
w~ęc widoczne tylko wtedly przed 'tarczą Słońca, gdy podczas dolnego złączenia są w pobliżu węzła.
·
Ptrzejścia Wenas , J:Xrzed ta• r-czą Słońca zdlarza•j• ą się rzad!ko.
W okresie 243 lat potwtarzają się 4 .raJz.y w następujących odstępach
czasu: 8 lat 121Yz lat, 8 lat 105Yz lat. Ostatn~e przejście było ohserwowane 6 grudnia 1882 r., następne zaś będzi'e cliopiera 8 czerw
ca 2004 r. Obserwacje przejścia
Wenus przed tarczą Słońca miały
duże znaczenie ze względu na wyprowadzanie z nich paralaksy -l/0----------'~~-
Słońca, t. j. kąta, pod jakim widać ze środka Słońca promień
równikowy Ziemi.
Przejścia
Merkurego przed
tarczą Słońca zdarzają się częściej,
mają jednak o wiele mnieJSZe
znaczenie naukowe, niż przejścia

Rys. 3

wz,g ll ędiu na znaczną odlleg~ość Merlku,n go od Ziemi.
Zdarza(ją się one przeważni.e co ki]ka bt; ostatni uz obserwow3no

Wenus. ze

przejśde Me~rik1urego przed tarozą Słońca 8 maja 1924 r .. najbl±żSIZe
zaś nastąp-i l O fistopada 1927 r. 4 ).
Podb8!S przej.ść 1plr'zed tar<C'Zią Słt11ńca planety s'ą widoczne jako
małe czarne tarcze. Prz.y ohserwacj,i notu~emy 4 momenty: I kan~
takt zetilm.ięcie zewnętrzne taJrcz podluzas zachodzen.ra planety

naSłońce. II kcJ.nt'Pkt - ~et'knięcn·e wewnętrzne ta~czy Słońca i pla~
net,y przed! przejściem, III kontakt zetknięcie wewnęrr, zne po
4)

Szcze;Jóly p3trz

Kal~ndarz

Astro:1om. Tow.

Mił.

Astr. na r. 1927 str. 26.
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pr.zejściu i IV kontakt
zetknięcie zewnętrzne po przejściu.
Na
ryc. 3 kontakty oznaczono cyframi rzymskiemi.
Ruah pJii:met dokoła S?ońca, oclibywa si·ę z zachod1u na wschód;
kiemnek ten nazywamy pro.stym. Pldzotny bueg planet bywa pro~
s ty (z zachodu na wschód) lulb wstecz~y ('ze w1sdhodu na zachód),
przytern pozorne d'rogi planet tworzą na niebie pętlice. Przy ruchu
prostym wznoszelllie prro's te ( rektascens.j a) planety się powiększa,
przy wstecznym - zmniejsza, się.
Ruch wsteczny u planet ,c:lool'nych byw~a w sąsiedztwie złączenia
dolnego ze Słońcem, a u .planet gfu~nych - w sąsiedztwie opozycj!.
Punkty, w których mch prosty przechdcizi we wsteczny, nazywamy
stanowiskami, o samych zaiŚ planetach mówimy wówczas, że są nieruchome.
Poniżej podajemy ryslUntek pozornej d~rogi Jowisza wśród
gwiazd w r. 1927 (.ryc. 4), zapożyczony z Calendarktm Roczn ika
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Ryc . 4.

ASI!Ironomicznego Obserw.atoi1jltlm K;raikowskiego na r. 1927. Cyfry
rok!U; linja kJroplkowana - okres niewidlzialności
w sąsiedztwie złątze!lJia z.e SłońiCeun. W :st)'lczniu JowiSjZ był widoczn,y na giranicy gwiazdozibiorów Ko,z;iorożca, .i W odnika•, przebył
następnie prze)z ten drug~ gwia•zdozlbió'r ,d o Ryb, ,postuwając s.ię z za~
dhodu na wschód!. 24 'lipca Jowisz będzie nieruchomy i zmieni kie~
runek biegu na wstec,z~y; ruchem wstec;znym biec bętlzie do 19 li~
stopada, potem zaś znów posuwać się będzie na niebie ruchem pro~
stym. Na r;ysulllkiU widzimy chara1k,teu:ystyczną pętlicę , ja:ką tworzą
pozorne drogi ws,zystkich planet.
E. R.
oznaczaJą miesdące

Redaktor: dr. EUGENJUSZ

RY~

Jydawca: T-wo

Milośn.

Astronol)'lji.

Towarzystwo

Miłośnik0w

f\stronomji.

Konto czekowe P. K. O. Nr. 5885.
Siedziba: Warszawa, Al. Ujazdowska 6/8. Obserwatorjuro Astronomiczne II-gie
piętro. Sekretarjat czynny w poniedziałki od godz. 18 do g. 20. Sekretarz p. J. Grzymała-Pokrzywnicki.
Dostrzegalnia i Biblioteka T - wa, Chmielna 88, IV piętro, czynne w poniedziałki, środy
i piątki w wieczory pogodne, dla członków T. M. A.
i publiczności. (Chwilowo nieczynna). Kierownik DostrZl'\)alni p.
M. Białęcki.
Pokazy nieba dla członków T. M. A. w Obserwatorjuro Astronomicznem,
Al. Ujazdowska 6J8, co poniedziałek W wil'czory po\)odnt.>, lub we
wtorki, w razie nirpo\)ody w pookdziałek.
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Redakcja: Warszawa, Al. Ujazdowska 6f8, Obserwatorjum Astronomicznl'.
Redaktor: dr. E. Rybka. Artykuły i korespondencję w sprawach redakcyjnych przesyłać należy do redakcji. Rękopisy nie są zwracane.
Administracja: Kierownik administracji Uranji dla członków T. M. A. ' p.
inż. B. Rafalski; ebpedycję Uranji (bieżącego i poprzednich numerów)
księ\)arniom i nipczłonkom T. M. A. załatwia Kasa
im. J. Mianowskiego.

Składki

za 1927 rok.
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Rozmiary Wszechświata

1

).

(Paralaksy gwiazd stałych).

1. Pośród
wpatrując si~ w

licznych pytań, jakie człowiek stawiał sobie,
nocne niebo, usiane mnóstwem gwiazd, na:zelne miejsce zajmowało zagadnienie, w jak wielkiej odległo
ści od nas przebywają gwiazdy, czy są one w skończonych
odległościach, czy też tak daleko, że wszelki pomiar lub ocena
odległości przewyższa siły naszego umysłu.
Długo to pytanie
pozostawało bez odpowiedzi.
Zagadnienie odległości gwiazd stałych nabrało szczególnego znaczenia po Koperniku. Jako zarzut bowiem przeciwko
ruchowi Ziemi dokoła Słońca przeciwnicy jej wysuwali twierdze11ie, że ruch
ten powinien odbić si~ na widomem
położeniu gwiazd stałych.
Gdyby bowiem Ziemia obiegała Słońce, wówczas
gwiazdy musiałyby pozornie opisywać
na niebie elipsy i to tern wi~ksze, im
gwiazda leży bliżej Ziemi. Niech F\ oznacza położenie Ziemi w pewnym momencie na jej orbicie dokoła Słońca S
(ryc. 31) E niech b~dzie położeniem
gwiazdy w przestrzeni; z punktu F\ widzimy gwiazd~ w kierunku f\E a, z punktu C w kierunku CE c i t. d. W ciągu
roku gwiazda opisywać b~dzie elips~.
której kształt zależeć b~dzie od nachylenia kierunku ku gwieżdzie do ekliptyki "'
czyli płaszczyzny drogi Z1emi. Połow~
kąta f\EB, pod jakim z gwiazdy widać
Ryc. 31.
średnic~ orbity Ziemi, nazywamy paral)

Według

29 maja 1926 r.

odczytu, wygłoszonego na zebraniu dyskusyjnem T. M. 11.
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laksą gwiazdy; kątowi temu odpowiada na niebie połowa wielkiej osi pozornej elipsy, opisywanej przez gwiazdę w ciągu roku.
Napróżna astronomowie po Koperniku przez bardzo długi
czas próbowali znaleźć te paralaktyczne przesunięda gwiazd .
Nie mógł tych elips zauważyć w swych obserwacjach słynny
astronom duński, Tycho de Brahe, wobec tego orzekł on, że
nauka Kopernika jest błędna. Utworzył on własną koncepcję,
według której nieruchoma Ziemia stoi w środku świata, dokoła
niej obiegają Księżyc i Słońce, dokoła zaś Słońca pozostałe
planety. Obserwacje jednak Tycho de Brahe były zbyt niedokładne, aby z nich można było wykryć powyższy ruch pozorny
gwiazd; astronom ten bowiem obserwował jeszcze bez lunety,
pozycje więc gwiazd wyznaczane były przez niego z dokładno
ścią 3', większa oś zaś pozornej elipsy najbliższej gwiazdy wynosi l". 8, czyli 100 razy mniej, niż dokładność obserwacyj Tycho de Brahe. Swoją drogą ta mała dokładność obserwacyj
ówczesnych była pomyślnym faktem dla teorji Kopernikańskiej;
gdyby wówczas obserwacje były dokładne do 0". 1 i wykryto,
jak obecnie wiadomo, że najbliższa gwiazda odległa jest od nas
230000 razy dalej, niż Słońce, którego odległość od nas, wynosząca 149500000 km jest olbrzymia w porównaniu z rozmiarami
Ziemi, - odrzuconoby teorję Kopernika, jako fantastyczną, i powróconoby do geocentrycznej teorji Ptolemeusza. Na szczęście
nie przeczuwano wówczas tych olbrzymich odległości, biegi zaś
planet i komet doskonale się zgadzały z prawem ciążenia , przeczuwanem przez Kopernika i Keplera, a genjalnie wypowiedzianem przez Newtona.
W XVIII wieku Bradley próbował znaleźć paralaktyczne
przesunięcia gwiazd, zamiast jednak tych przesunięć znalazł
inne, zwane aberacjq.
Z powodu aberacji wszystkie gwiazdy na niebie pozornie
zakreślają elipsy, których oś wielka wynosi 41"; przesunięcie
wywołane jest przez fakt, że światło biegnie ze skończoną pręd
kością 300000 km. /sek., prędkość zaś ta nie jest nieskończenie
wielka w porównaniu z prędkością orbitalną Ziemi (30 km./sek.).
Wyobraźmy sobie, że gwiazda S wysyła do nas równoległą wiązkę promieni SA, S,B ... (ryc. 32) W chwili t 1 , kiedy Ziemia
znajduje się w punkcie A, promienie gwiazd znajdują się
w p:.::-:ktach a, b... W tym czasie, w jakim światło przejdzie od
punktów a, b do Ziemi, Ziemia przesunie się z A do B;
aby więc obserwator mógł ujrzeć gwiazdę, musi skierować
lunetę nie w kierunku Aa, lecz w kierunku Ab, promień bowiem światła nie bierze udziału w ruchu Ziemi. Z tego powodu
położenie pozorne gwiazdy, którą ujrzymy w kierunku Ab za-

..
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miast w AS, będzie odchylone
S,
o kąt (J., w ciągu roku zas
gwiazda zakreśli na niebie elipsę.
Odkrycie aberacji miało
wielkie znaczenie dla astronomji, sprawa jednak znalezienia
odległości gwiazd stałych przez
vl
to się nie posunęła. Po Bradley'u wielu astronomów , między
innemi W . Hersche/, starało się
l
l
l g
wykryć odległości gwiazd, jed(tł
nak bezskutecznie. Gwiazdy wydawały się w odległościach nie skończenie wielkich, dla ludzkich
pomiarów niedostępnych . W badaniach Herschel' a podobnie jak
u Bradley'a, powtórzył się fakt,
c
s
że przy badaniu pewnego zjawiska otrzymujemy odkrycia
Ryc. 32.
zupełnie nieoczekiwane. Bradley
nieoczekiwanie, szukając odległości gwiazd, wykrył zjawisko
aberacji, W. Herschel zaś
wykrył
ruch gwiazd podwójnych. Widząc bowiem liczne
układy podwójne na niebie, sądził, że mamy do czynienia
z układami podwójnemi optycznie, t. j. że gwiazdy tylko pozornie są blisko siebie, w rzeczywistości zaś, leżąc w jednym prawie kierunku, mogą być od siebie znacznie odległe . W ciągu
roku więc pozorna odległość międy gwiazdami na . niebie powinna ulegać okresowym zmianom. Istotnie, gwiazdy te wyka zywały takie ruchy, jednak bez okresu rocznego; były to bowiem
istotne ruchy gwiazd podwójnych po ich orbitach dokoła wspól nego środka ciężkości.
2. W pierwszej połowie XIX wieku podjęli zagadnienie
znalezienia paralaks gwiazd stałych Bessel w Królewcu i W. Struve
w Dorpacie. Zanim przystąpili oni do żmudnych długotrwałych
pomiarów, musieli dokonać wyboru takiej gwiazdy , która wyka zywałaby prawdopodobieństwo, że paralaksa jej jest dostępna
do zmierzenia. Takie kryterja mogą być różne ; możemy np.
śledzić przemieszczenia kątowe gwiazdy na niebie, t. zw. jej
ruch wlasny, i przypuszczać, że te gwiazdy, które mają duży
ruch własny, powinny leżeć bliżej, niż gwiazdy z małym ruchem
własnym . Jako drugie zaś kryterjum · może służyć przypuszczenie, że gwiazdy jaśniejsze naogół leżą bliżej, niż gwiazdy słabsze.
Bessel do wyboru gwiazdy do obserwacji paralaksy użył
pierwszego kryterjum; poddał on bowiem badaniu gwiazdę po-

s

l

l ..
l
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dwójną 61 Cygni (jasność składników wynosi 5m.6 i 6m.3), która
wykazywała największy znany wówczas ruch własny. 5" rocznie.
Mierzył on zapomocą heljometru odległości kątowe 61 Cygni
od gwiazd je otaczających. Po roku pomiarów (sierpień 1837 r.-

październik 1838 r.) paralaksa wypadła równa 0".35. Późniejsze
badania wykazały, że wartość ta wynosi 0"·30, a więc pierwsze
badania Bessel'a dały wartość znacznie zbliżoną do rzeczywistości.

Jednocześnie w Dorpacie W. Struve również dokonywał
pomiarów nad paralaksą Wegi (IX Lyrae). Wybrał on bowiem
dla znalezienia gwiazdy do obserwacyj drugie kryterjum, orzekające, że zasadniczo jasne gwiazdy powinny leżeć bliżej, niż
słabe. Mierzył on, podobnie jak Besse/, odległości kątowe
Wegi od gwiazd sąsiednich zapomocą mikrometru nitkowego
w refraktorze. Z pomiarów, dokonywanych od listopada 1835 r.
do sierpnia 1838 r., obliczył on, że wartość paralaksy IX Lyrae wynosi
około '/ 4". Obecnie na wartość paralaksy IX Lyrae przyjmujemy0".13;
jakkolwiek więc ona jest 100 razy jaśniejsza od każdego ze
składników 61 Cygni, leży jednak tylko przeszło 2 razy dalej,
niż ten układ podwójny.
Zasłona z tajemnicy, otaczającej odległości gwiazd, została
zdarta; odtąd astronomowie wdzierali się coraz głębiej swym
umysłem w przestrzeń wszechświata, docierając aż poza nasz
układ gwiazdowy do potężnych mgławic spiralnych.
Metoda, użyta przez Bessel'a, i Struve'go nosi nazwę trygonometrycznej; ponieważ zaś mierzymy tu różnice między
współrzędnemi gwiazd, więc ją nazywamy różniczkową.
3. Teoretycznie metoda trygonometryczna jest bardzo
prosta, w praktyce jednak obserwacje bywają skomplikowane
przez to, że gwiazda posiada ruch własny, gwiazdy zaś sąsie
dnie mogą również wykazywać ruchy paralaktyczne. Pozatem
Słońce również nie jest nieruchome, lecz biegnie w przestrzeni
z prędkością około 20 km 'sek. Niech 5 1 wyobraża nam pozycję gwiazdy, widzianą ze Słońca, E1 niech będzie pozycją tej
gwiazdy, zaobserwowaną z Ziemi (ryc. 33). Gdyby Słońce i gwiazda

Ea

Ryc. 332).
2)
Rysunek zapożyczono z książki Russel, Dugan,Stewart, ł\stronomy
Vol. 11 str. 630.
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---------------------------------------------------były nieruchome, wówczas w ciągu roku
elipsę dokoła punktu 5 1 ; w rzeczywistości

gwiazda opisałaby
i Słońce i gwiazda
mają ruch własny , wskutek czego kierunek ze Słońca ku gwieździe przesunie się na niebie w ciągu roku z punktu sl do 55.
Jednocześnie zaś gwiazda opisywać będzie elipsę dokoła posuwającego się środka S.
W rezultacie gwiazda opisze w ciągu
roku na niebie krzywą E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 , uwidocznioną na rysunku grubą lin ją. E1 , Es i E5 będą położeniami gwiazdy na niebie
w odstępie półrocznym; biorąc średnią z położeń E 1 i E 5 otrzy
mamy położenie punktu F. lis F będzie podwójną wartością
szukanej paralaksy. Niech 5 3 Es = 5 3 r'= p; wówczas do obliczenia odległości gwiazdy, którą oznaczamy przez D, mamy wzór:

R
D = - -'
Sin p

l

gdzie R jest promieniem drogi Ziemi dokoła Słońca (R =
= 149500000 km.), E 1 E 5 = S 1 S 5 jest ruchem własnym gwiazdy
w stosunku do Słońca.
Gwiazdy porównania, otaczające daną gwiazdę, są również
przesuwane paralaktycznie w tę samą stronę, co i dana gwiazda,
średnio jednak, biorąc duźo gwiazd, przesunięcie to wyrażać
się będzie w tysiącznych częściach sekundy.
Kształt elipsy paralaktycznej zależy od stopnia nachylenia
prostej, łączącej gwiazdę ze Słońcem do płaszczyzny drogi Ziemi,
czyli od szerokości ekliptycznej gwiazdy 3). Gwiazdy, leżące
w okolicy bieguna ekliptyki, zakreślają elipsy zupełnie podobne
do elipsy orbity Ziemi, czyli że są prawie kołami, bo elipsa
Ziemi ma niewielki mimośród . Jeżeli szerokość gwiazdy się
zmniejsza, wówczas oś mniejsza elipsy paralaktycznej maleje,
wreszcie w płaszczyźnie ekliptyki staje się równa zeru. Gwiazda
opisuje łuk, poruszając się po nim pół roku w jedną stronę, pół
roku w drugą stronę.
Z pierwszych pomiarów paralaks gwiazd wynikła potrzeba
wyznaczenia pewnej jednostki do mierzenia odległości kosmicznych. Ze względu na olbrzymie oddalenie od nas kilometry tu się
nie nadawały, gdyż do napisania odległości gwiazd w kilome trach trzeba byłoby użyć 14 cyfr. Również rozmiary drogi Ziemi dokoła Słońca są znikomo małe wobec odległości gwiazd,
najbliższa bowiem gwiazda, jak wspomniałem, leży od nas
230.000 razy dalej, niż Słońce.
Odległości gwiazd oznaczamy w latach ~wiat/a, to jest
wskazujemy, ile czasu światło zużywa, aby, biegnąc z prędkoś 3)

Patrz Uranja N2 2 z 1926 r., Tajemnice Wszechświata str. 11.
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cią 300.000 km. na sek., przebyć drogę z gwiazdy do Ziemi.
Od najbliższej gwiazdy Proxima Centauri, leżącej na południo 
wem niebie, światło idzie do nas 3 lata i 7 miesięcy ; paralaksa
tej gwiazdy wynosi 0"·90.
Obecnie coraz bardziej wchodzi w użycie inna jednostka
mierzenia odległości gwiazd, t. zw. parsek; jest to odległość ,
z której promień orbity Ziemi widoczny jest pod kątem 1".
Jednostka ta jest równoważna 3·258 lat światła. f\by dać
wyobrażenie, jak mały jest kąt 1 ", pomyślmy, że jest to kąt,
pod jakim widzimy 1 milimetr z odległości przeszło 200 metrów.
Wszystkie paralaksy gwiazd są mniejsze od l".
Pomiary wizualne przez lunety mają względnie niewielką
dokładność; przy bardzo dokładnych pomiarach błąd bywa
rzędu O" 1; o wiele lepsze wyniki daje metoda fotograficzna.
Przedewszystkiem zapomocą fotografji łatwo możemy wykryć
gwiazdy, których paralaksa jest dostatecznie duża. W tym celu, stosując metodę Kapteyna, fotografujemy pewną część nie
ba, pozostawiamy kliszę niewywołaną, i po upływie pół roku
znów fotografujemy na tej samej kliszy tę samą część nieba,
aby obrazy gwiazd wypadły . tuż przy dawnych. Wówczas gwiazdy, których paralaksy mogą być zmierzone, oddalą się od pierwotnych położeń bardziej, niż inne.
Do zdjęć gwiazd dla wyznaczenia paralaks używać trzeba
wielkich lunet z długiemi ogniskowemi. W ten sposób osiągać
możemy dużo gwiazd na kliszy; im dłuższa zaś bywa ogniskowa, tern większe odległości na kliszy odpowiadają kątom na
niebie. Zdjęcia fotograficzne powinny być wykonywane w jednych i tych samych kątach godzinnych, aby warunki atmosferyczne w przybliżeniu były jednakowe. Gwiazdy jasne osłabia 
ne bywają przez umieszczenie w ich kierunku zasłony szybko
obracającej się ze szpar4, której szerokość możemy regulować.
W ten sposób obrazy jasnych gwiazd można porównywać ze
słabemi, np. Syrjusza z gwiazdami 12-ej wielkości.
Dla otrzymania paralaksy dokonywamy od dwunastu do dwudziestu zdjęć;
paralaksę stąd wyznaczyć możemy z błędem prawdopodobnym
0"·009.
Metodą fotograficzną możemy wykryć paralaksy do 0"·02,
czyli więc mierzymy odległość do 50 parseków. W ostatnich
czasach a.stronom amerykański Frank Schlesinger, dyrektor obserwatorjum w Yale, pracował szczególnie wydatnie na polu
wyszukiwania paralaks drogą fototograficzną. Ostatni katalog,
ogłoszony przez niego w 1924 r., zawiera paralaksy 1870 gwiazd,
Znajomość paralaks gwiazd daje możność porównywania
istotnego blasku gwiazd; wiemy bowiem, że natężenie promieniowania zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu

+
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odległości,

możemy
więc
obliczyć
łatwo,
znając
para laksę gwiazdy, jaką jasność miałaby gwiazda w pewnej określonej odległości. Za taką zasadniczą odległość uważamy 10
parseków, czyli 32.6 lat światła; jasność, jaką miałyby gwiazdy,
gdyby je umieścić w tej odległości, nazywamy jasnością bezwzględną. Najjaśniejsze
gwiazdy nie leżą jednak najbliżej,
wiele bowiem z jasnych gwiazd ma bardzo małe paralaksy;

odległych gwiazd należy a Carinae (Canopus),
(Rigel) i a Cyg ni (Deneb ). Leżą one w odległości
mniej więcej 600 lat światła lub jeszcze dalej.
Poniżej podaję spis gwiazd najbliższych, których paralaksy
są większe od 0"·3.
·

do takich

.~ Orion is

,.. •

Gwiazda

Jasność

Jasność

pozorna

względna

m

m

10'5
0'3
a Centauri
1'7
Gwiazda Barnar.d'a 9'7
7'6
Lalande 21185
-1'6
Syrjusz
12
F\nonyma
9'2
Gwiazda Kapteyna
3'6
7t Ceti
o·5
Procy on
3'8
E Eridani
~ 5'6
61 Cygni
/6 3
Proxima Centauri

~
~

bez-

15'2
4'7
6.1
13'3
10'6
1'3
14'6

~
~

11 7

61

3·o
6'2

Paralaksa

o·9o
0.76
0'54
0'39
0'37
0'34
0'32
0'32
0.31
0'31

Odległość

w Jatach
światła

Ruch

własny

na rok

3'6

3'85

6'1
8'3
8'8
9'6
10'3
10'3
10'4
10'5

3'68
10·25
4'78
1'32
2'69
8'76
1'92
1'24
0'97

\8'0
10'9
5'20
0'30
/8'7
Jasność bezwględna naszego Słońca wynosi 4m '8.
Wyżej opisanemi metodami możemy sięgnąć do odległości
około 160 lat światła; odległość ta jednak obejmuje bardzo
niewielką ilość gwiazd. F\by sięgnąć głębiej we wszechświat.
trzeba było znaleźć inne metody, polegające na badaniu fizycznych własności gwiazd.
Jedną z takich metod, zasługująca na szczególną uwagę,
jest metoda spektroskopowa.
Gwiazdy można podzielić na dwie grupy: olbrzymy i karly;
pierwsze z nich mają wielką objętość a małą gęstość, drugie zaś
posiadają niewielką objętość za to mają stosunkową znaczną
gęstość. Wśród gwiazd jednego i tego samego typu widmowego znajdujemy zarówno olbrzymy jak i karły, widma ich
jednak różnią się nieco od siebie. Wprawdzie, linje absorbcyjne
występują jedne i te same, jednakże pewne z nich są wyraźniejsze u gwiazd-olbrzymów, inne zaś mają silniejsze na-
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tężenie u gwiazd-karłów. Ustalono wogóle, że natężenie pewnych prążków absorbcyjnych zależy od jasności bezwzglę 
dnej gwiazdy. l Badając widma gwiazd o znanych paralaksach,
ustalono związek między natężeniem pewnych prążków
absorbcyjnych a jasnością bezwzględną. Znając teraz natężenie
prążków absorbcyjnych pewnej gwiazdy i jej zaobserwowaną
jasność, możemy na zasadzie omówionej wyżej zależności znaleźć dla niej bezwzględną jasność. Mając zaś jasność bezwzględną
i pozorną, łatwo obliczyć już paralaksę gwiazdy.
Metoda spektroskopowa jest dość dokładna, gdyż błąd
prawdopodobny odległości, tą metodą znalezionych, nie jest
większy od 200fo. Dla gwiazd bliskich dokładniejsza jest metuda
trygonometryczna, o ile jednak paralaksa jest mniejsza od 0"·05,
wówczas spektroskopowe paralaksy są pewniejsze. Metoda ta
ma jeszcze tę wielką zaletę, że możemy wyznaczać odległości
gwiazd bardzo dalekich, byleby tylko widmo ich można
było badać. Nie stosuje się ona do gwiazd o bardzo wysokiej
temperaturze z klas widmowych A-F5 4).
6. Wspomnę jeszcze o jednej metodzie, która szczególnie
w ostatnich latach znalazła bardzo liczne zastosowania, mianowicie o mierzeniu odległości skupień gwiazd i mgławic zapomocą gwiazd zmiennych cefeid 5). Gwiazdy te wykazują bardzo
regularne zmiany blasku; zwykle blask szybko wzrasta od mi nimum do maximum, po jego zaś osiągnięciu znacznie wolniej
się zmniejsza . Typową przedstawicielką tego rodzaju gwiazd
zmiennych jest o Cephei, od której ten typ zmiennych otrzymał nazwę cefeid. Poza zmianą blasku znajdujemy ściśle w tym
samym okresie żmiany prędkości w promieniu widzenia i zmiany typu widmowego. Okres zmiany blasku jest prawie stały
dla każdej gwiazdy i wynosi od ułamka dnia {przeważnie 1/ 2 dnia)
do kilkudziesięciu dni.
Gwiazdy zmienne typu o Cephei spotykamy nietylko wśród
oddzielnie leżących gwiazd na niebie, lecz również w niezmiernie odległych od nas gromadach gwiazd i w mgławicach. Miss
Leavitt w obserwatorjum Harvardzkiem w f\meryce znalazła
bardzo dużo gwiazd zmiennnych typu o Cephei w skupieniu
gwiazd, znanem pod nazwą Mniejszego Obłoku Magellana;
okresy zmienności tych gwiazd wahały się od 15 godzin do
stu dni i więcej. Wykryta została przytern bardzo ważna zależność między jasnością gwiazd i okresem zmienności; mia -

4) patrz artykuł dr. M. Łobanowa "Chemja Gwiazd" Uranja N2 3
z 1926 r.
5) patrz artykuł prof. dr. F. Kępińskiego ., Gwiazdy zmienne typu
Ceph e i" Uranja 1927 N2 2 str. 33-51.
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nowicle gwiazdy o najkrótszym okresie były najsłabsze, wraz
ze wzrostem okresu wzrastał również blask gwiazd. Ponieważ
zaś badane gwiazdy leżały w jednem skupieniu, więc można
było założyć, że są one wszystkie w jednakowej od nas odległości, a więc można twierdzić, iż zależność wykryta przez Miss
Leavitt , zachodzi między jasnością bezwzględną i okresem
zmienności. (ryc. 34).
12.o.-,---,--,---.---.----.---,
Na zasadzie ruchów
13.01J--+--+--+--I---ii--A--l- u
własnych jasnych cefeid
Shapley obliczył ich jaH.o+---1---l---1--1---j'--.,L-J---1- a.1
sności bezwzględne, a
.17
więc i paralaksy. Stąd
t6.ol-+--+--+--ł-;;:~.""--'1
/..1'-.
--l---..j- •.•
można było już łatwo
.[:(znależć
jasnosc bez16.0I--!--+--.8\>=.0:·~··+_.;..-1--l---1zględną gwiazdy, zależ
nie od jej okresu zmienli
ności. Przechodząc na~
0.6
stępnie do gwiazd zmien17 "8 1--::io.:., ---ro~.o-7+!,;o.&.---.1.1,;-o-~,.~,-~2.o:c--~u
nych typu oCephei, które w obfitości "znalezio- Ryc. 34. Krzywa, wykazująca zależność mię. ne zostały W mgławicach dzy okresem zmienności blasku i jasnością
i skupieniach gwiazd, bezwzględną cefeid. Cyfry u dołu oznaczadla każdego o k re s u ją logarytm okresu, z prawej 6 strony- jaszmienności można było
ność bezwzględną ) ·
znależć jasność bezwględną gwiazdy. Mając zaś bezwzględną
jasność gwiazdy i jej jasność pozorną, zmierzoną na kliszy fotograficznej, łatwo obliczyć możemy jej paralaksę, którą otrzymujemy ze wzoru:

l

,

..

.

t7.0'J--+---:;ł'l/::__·_:+-~-·-_·:+-+-+--1-

5 log p = M -

..

m -

5,

gdzie p jest wyrażone w sekundach łuku, M jest jasność bezwzględna gwiazdy, a m jej jasność pozorna.
Cefeidy okazały się gwiazdami bardzo jasnemi. Jasność
bezwzględna fotograficzna gwiazd o okresie mniejszym, niż
1 dzień, okazała się- OM ·2, zaś gwiazdy o okresie 100-dniowym
mogą dochodzić do jasności bezwzględnej - 6 M, a więc są
około 20.000 razy jaśniejsze od naszego Słońca.
Cefeidy w małym Obłoku Magellana miały jasność pozorną fotograficzną od 17m·3 dla krótkookresowych gwiazd
zmiennych do 13m·o dla długookresowych. Stąd na zasadzie
wzoru, wyżej podanego, paralaksa tego skupienia gwiazd okazała się 0"·000032, czyli Obłok ten leży od nas w odległości 102.000
6)

Russel, Dugan, Stewart, f\stronomy, str. 764.
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Ryc. 35. Gwiazdy zmienne w skupieniu MS. ZdjE:cia wykonano w odstE:pie 2 godzin. Małe strzałki oznaczają gwiazdy zmienne, które w ciągu
tego czasu zmieniły blask (rysunek zapożyczono z Russel, Dugan, Stewart
f\slronomy str. 763) .

lat światła. Odległości zaś mgławic spiralnych okazały się
o wiele większe .
7. Trzy wyżej podane metody mierzenia odległości
gwiazd pozwoliły nam zagłębić się we Wszechświat do olbrzymich odległości i poznać w przybliżeniu jego budowę. Okazało
się, że gwiazdy leżą od nas w tak olbrzymich odległościach,
~e rozmiary naszego układu planetamego okazały się znikome.
Swiatło bowiem ze Słońca do Ziemi biegnie przeszło 8 minut,
ze Słońca do Neptuna, który jest najdalszą planetą naszego układu,
idzie przeszło 4 godziny, do najbliższej zaś gwiazdy musi to
światło iść blisko 4 lata. W tak więc wielkich odstępach gwiazdy
rozrzucone są w przestrzeni; w sąsiedztwie Słońca jedna gwiazda
przypada średnio na 16 sześciennych parseków, t. j. na \Objętość
sześcianu, którego każdy bok wynosi 2·5 parseków, czyli 8·2
lat światła.
Gwiazdy nie są rozrzucone bezładnie w przestrzeni; o tern
poucza nas widok nieba gwiaździstego; widzimy bowiem na
niem, że najwięcej gwiazd jaśnieje w sąsiedztwie Drogi Mlecznej, im bardziej zaś oddalać się od niej będziemy, tern rzadziej
gwiazdy będą rozrzucone. Sama zaś Droga Mleczna składa się
z niezliczonego mnóstwa gwiazd, rozrzuconych w wielkiej przestrzeni w sąsiedztwie jej głównej płaszczyzny.
Wszystkie gwiazdy, które dostrzegamy jako oddzielnie
świecące na niebie, stanowią jedną wspólną gromadę, daleko
rozciągającą się w płaszczyźnie Drogi Mlecznej. Już Herschel
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przypuszczał, że

ma kształt spłaszczonej soczewki,
astronoma Shapley'a, dyrektora
Obserwatorjum Harvardzkiego, średnica tego układu w pła 
szczyżnie Drogi Mlecznej wynosi około 50.000 lat światła, w kierunku zaś prostopadłym około 1/ 4 tej liczby. Rozmiary te uważać
jednak trzeba jako bardzo przybliżone, gdyż materjał obserwacyjny jest jeszcze niewielki. Wnioski Shapley' a opierają się głów
nie na badaniu cefeid, które znajdujemy jeszcze w odległości
16.000 lat światła. Dalsze odległości oszacować możemy na
podstawie licznych metod statystycznych, w których szczegóły
wchodzić tu jednak nie mogę.
Układ Drogi Mlecznej, zawierarący około 30.000.000.000
gwiazd (według Seares'a), otoczony jest wspaniałym wieńcem
gromad kulistych, których główna płaszczyzna mniej więcej
zlewa się z płaszczyzną Drogi Mlecznej. Badania odległości
gromad kulistych były przeprowadzone przez Shapley'a,
który układ ten nazwał Wielką Galaktyką w odróżnieniu od
Malej Galaktyk;- naszej gromady gwiazd. Odległości Shapley
wyznaczał głównie zapomocą gwiazd zmiennych typu o Cephei
(cefeid). Okazało się na podstawie badań Shapley'a, że układ
Wielkiej Galaktyki w płas.zczyźnie Drogi Mlecznej rozciąga się
na 350.000 lat światła Srodek tego układu leży w znanych
chmurach gwiazdowych w gwiazdozbiorze Strzelca, w odległości
60.000 lat światła od naszego Słońca.
Gdybyśmy mogli spojrzeć na naszą lokalną gromadę gwiazd
(Małą Galaktykę) z odległości kilku miljonów lat światła, to
ujrzelibyśmy ją jako mgiełkę, otoczoną grupą innych gromad
gwiazd. Nie jesteśmy jednak jedyną gromadą gwiazd, leżącą
wewnątrz Wielkiej Galaktyki. Na największą uwagę zasługują
tu 2 gromady nieba południowego, znane pod nazwą Obłoków
Magellana. Gromady te zostały doskonale zbadane w Obserwatorjum Harvardzkiem szczególnie przez Shapley'a i Miss Leavitt. Wykryto w nich, jak już wspominałem, bardzo dużo gwiazd
zmiennych typu o Cephei, i na zasadzie zachowania się ich
według

,
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gromada ta

zaś amerykańskiego

Miss Leavitt

wyprowadziła słynną zależność

między

jasnością

bezwzględną gwiazdy i okresem zmienności (patrz wyżej str. 105),

przez co stało się możliwem zastosowanie cefeid do badania
paralaks. Na podstawie tych badań okazało się, że Większy
Obłok Magellana odległy jest od nas o 112.000 lat światła,
Mniejszy zaś Obłok - o 102.000 lat światła.
Badania spektrospowe wykazały nadzwyczaj wielką pręd 
kość Obłoków w promieniu widzenia, jakiej nie spotykamy
u gwiazd układu Drogi Mlecznej . Przeciętnie bowiem gwiazdy
biegną w przestrzeni z prędkością od 10 do 30 kilometrów
na sekundę, Obłoki zaś Magellana poruszają się z olbrzymią
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Ryc. 36.

.

'

'

Mały Obłok Magellana i skupienie gwiazd 47 Tucanae
(Russel, Dugan , Stewart f\stronomy str. 801).

prędkością

608 klm./ sek. Dwie te grorrwdy tworzą zapewne jedrogi ich ruchu w przestrzeni są równoległe.
Obłoki Magellana mają wygląd taki, jakby zostały oderwane od Drogi Mlecznej. Istotnie, według obliczeń Shapley'a
w epoce geologicznej paleozoicznej znajdowały się w płaszczyźnie
Drogi Mlecznej i nie wyróżniały się z ogólnego jej tła. Teraz
zaś odbiegają od tej płaszczyzny.

den

,

układ, gdyż
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8.
Nowoczesne badania astronomiczne pozwoliły nam
więc wniknąć głęboko w przestrzenie międzygwiazdowe i ocenić, w jakich olbrzymich odległościach od siebie znajdują się
miljardy gwiazd, zgrupowane w gromadach gwiezdnych, wyżej
opisanych. Na nich jednak wszechświat się nie kończy.

,

.

'

.

Prócz gwiazd bowiem znamy jeszcze bardzo dużo mgła
wic, których na gwiazdy albo wcale nie można rozdzielić, lub
też poszczególne gwiazdy w nich z trudem dostrzegamy. Mgła
wice dzielimy na dwie kategorje: galaktyczne i pozagalaktyczne.
Pierwsze z nich dają widmo gazowe {prążkowane) i składają
się z mas gazowych, rozrzuconych w przestrzeni międzygwia
zdowej naszego układu Drogi Mlecznej. Kształt ich bywa przeważnie nieregularny, częstokroć nie widzimy wyrażnie ograni-

Ryc. 37. Mgławica spiralna w Psach Gończych
(Eddington StelJar movements P1.4).
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czeń . Mgławice te należą do naszego układu i znajdują się
w odległościach tego rzędu, co i gwiazdy.
Mgławice zaś drugiego typu pozagalaktyczne, o wiele
liczniej rozsiane na niebie, niż galaktyczne, dają przeważnie
widmo ciągłe, wobec tego możemy przypuścić, że składają się
one z rojów gwiazd w wielkich od nas od ległoś ciach. Wśród
mgławic pozagalaktycznych przeważa typ spiralny, świadczący
o ruc~ach obrotowych rojów gwiazd .
Swiaty te gwiazd wykazują nadzwyczaj duży ruch; z badań bowiem widm według zas:~dy Oopp/era wynika, że prędkość

w promieniu widzenia niektórych z nich przekracza 2000 km/ sek,
położenie zaś ich na niebie nie ulega prawie zmianom. Ten
fakt świadczy o wielkiej odległości od nas mgławic spiralnych;

Ryc. 38. Mgławica spiralna w Warkoczu Bereniki. Promień widzenia
leży w pła s zczytnie spirali, wskutek czego mgławica ma wygląd wrzecionowaty (Eddington StelJar movements Pl. 4).
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gdyby one leżały w
nadzwyczaj wielkiej

odległościach takich, jak gwiazdy, to przy
prędkości radjalnej moglibyśmy również
zaobserwować duży kątowy ruch własny na niebie.
W najjaśniejszych z pośród mgławic: Wielkiej Mgławicy

f\ndromedy i M 33 7), znaleziono nieco gwiazd zmiennych typu
jednakże gwiazdy o okresie 40 dniowym nie dochodziły w maximum do 18-ej wielkości. Wynika stąd, że odległość
tych mgławic wynosi około 870.000 lat światła, a są to
zapewne najbliższe mgławice spiralne (ryc. 37). Odległości
dalszych mierzymy już na miljony lat światła.
Szacowanie
odległości
słabych
mgławic
spiralnych
nastręcza wielkie trudności; stosować się tu dają jedynie metody statystyczne, których z powodu braku miejsca nie mogę
wyłożyć. Przytoczę tylko wyniki, które pvzwoliły na utworzenie imponującej teorji "wszechświatów - wysp". - Mgławice
spiralne stanowią bowiem układy, analogiczne do naszego układu
Drogi Mlecznej; są to więc gromady miljardów gwiazd i licznych
mgławic gazowych. Ilość zaś mgławic spiralnych w części wszechświata, dostępnej dla największych lunet, liczy się już na miljony. Poszczególne "światy- wyspy" oddzielone są od siebie
olbrzymiemi odległościami, średnio o 2 miljony lat światła.
Bardzo często mgławice występują gromadami; jedną z ciekawszych gromad jest grupa około 100 mgławic spiralnych na
granicy gwiazdozbiorów Panny i Warkocza Bereniki. Shapley
i Hubb/e niezależnie od siebie ocenili odległość do tej grupy
na mniej więcej 10.000.000 lat światła. f\stronom niemiecki,
Wolf, znalazł w pobliżu bieguna ekliptyki zbiorowisko mgławic
spiralnych złożone z 1500 tych olbrzymów "światów- wysp".
Odległość
ich astronom szwedzki Lundmark ocenia na
800.000.000 lat światła. 8)
Przy tych cyfrach stajemy już wobec zagadnienia, czy
świat jest
skończony,
czy też kresów nie posiada. Jak
wiadomo, teorja względności zakłada, że świat jest skończony,
z najnowszych zaś badań wynika, że promień jego powinien
wynosić
27.000.000.000 parseków, czyli 88.000.000.000 lat
światła. Zagadnienie to jednak długo jeszcze może pozostać
bez odpowiedzi, największe bowiem teleskopy pozwalają nam
na wgląd we wszechświat tylko na bardzo drobny ułamek jego
promienia. Jak dotąd, świat dla nas jest jeszcze bezgraniczny
i przygniata nas swym ogromem i majestatem.

o Cephei,

7) Litera M jest skrótem katalogu mgławic Messier'a ; liczba oznacza
numer mgławicy w tym katalogu .
81 f\rkiv tor Matemalik, f\stronomi och Fysik Bd 19 B, N2 9, str. 6.

URAN} A

112
Prof. M. Kf\MIEŃSKI.

Czas miejscowy słoneczny i sposób jego
wyznaczania.
l. Odległe już są czasy, kiedy każde większe miasto żyło
według własnego zegara.
Nie sprawiało to wówczas wielkich
niedogodności, gdyż ani koleje żelazne, ani telegraf elektryczny
nie były jeszcze znane. Komunikacje pomiędzy miastami odbywały się zapomocą powozów konnych, nikt bardzo się nie spieszył - i kilka, a nawet kilkanaście minut czasu nie stanowiły
wielkiej różnicy w życiu ówczesnem.
Z wprowadzeniem kolei żelaznych i telegrafu stan rzeczy
zaczyna stopniowo się zmieniać . Konieczność ułożenia rozkła 
dów jazdy według czasu jakiegokolwiek jednego południka ,
przeważnie południka stolicy danego państwa , zmusza państwo
do wprowadzenia czasu urzędowego; tego samego wymaga
również służba telegraficzna.
Lecz czas taki narazie jest obowiązujący tylko dla kolei i telegrafu, miasta zaś żyją jeszcze
według czasu miejscowego; różnice zaś czasów miejscowych
różnych miejscowości są, jak wiadomo, różnicami ich długości
geograficznej .
W miarę rozwoju . komunikacji oraz stosunków pomiędzy
narodami kuli ziemskiej, zaczynającemi żyć wspólnem życiem
ekonomicznem, utrzymywanie czasu miejscowego staje się coraz
większym anachronizmem.
Powstaje dążenie do posługiwania
się jakimkolwiek wspólnym czasem, np. czasem stolicy danego
państwa.
Lecz to prowadzi za sobą jeszcze większe komplikacje w życiu społecznem, szczególnie dla krajów, rozciągają 
cych się znacznie w kierunku równoleżników (Syberja, Kanada).
Np. różnica czasu miejscowego między Władywostokiem i da wnym Petersburgiem wynosi 7 godz.; o tyle godzin wcześniej
południe następuje we Władywostoku niż w Petersburgu.
2. W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy czasem miejscowym, a czasem ogólno-państwowym, powstaje idea używania
czasu strefowego. Idea ta nie jest nowa; powstała ona już
przeszło 40 lat temu, ale systematyczne wprowadzanie czasu
strefowego na całej kuli ziemskiej uskutecznione zostało dopiero
po Wielkiej Wojnie Narodów.
Zasada czasu strefowego polega na tern, iż całą powierzchnię kuli ziemskiej dzielimy na 24 strefy, schodzące się u biegunów w odstępach 15° długości na równiku; odstęp ten odpowiada dokladnie jednej godzinie czasu. Normalne czyli średnie
południki każdej strefy przechodzić muszą pośrodku tej strefy
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lub przynajmniej blisko do środka. We wnętrzu każdej strefy
wszystkie zegary powinny wskazywać czas jednakowy, a więc
jednakową godzinę, minutę i sekundę.
W strefie sąsiedniej,
położonej 11a wschód od danej strefy, zegary wskazują o jedną
godzinę więcej, w strefie zachodniej - o jedną godzinę mniej.
Przytern największe odchylenie czasu średniego słonecznego
od czasu, obowiązującego w danej strefie, nie przekroczy wogóle
30 minut, co praktycznie nie ma wielkiego znaczenia.
Główny podstawowy południk, od którego obecnie są
liczone długości geograficzne, przechodzi przez słynne Obserwatorjum f\stronomiczne w Greenwich około Londynu, Jeżące
z tego powodu pośrodku strefy zerowej. Normalny południk
strefy pierwszej na wschód od Greenwid: przechodzi przez
wyspę Bornholm, strefy drugiej - około dawnego r:'etersburga
i t. d. Państwa przyjmują czas obowiązujący tej strefy, do której
wchodzi terytorjalnie większa część danego państwa; państwa
zaś, zajmujące znaczny obszar w kierunku z zachodu na wschód,
mają kilka czasów, jak np. Stany Zjednoczone f\meryki Północ
nej. Czas strefy zerowej nazywa się czasem "zachodnio-europejskim" czyli (obecnie) "czasem uniwersalnym". Czas ten obowiązuje w f\nglji, Francji, Belgji, Hiszpanji, Marokko i Kolonji
Złotego Brzegu w f\fryce.
Czas strefy pierwszej nosi nazwę
"czasu środkowo-europejskiego"; różni się on od czasu w Greenwich, jak już zaznaczyliśmy, o jedną godzinę. Czas ten przyjmują: Niemcy, Danja, Szwecja, Norwegja, Polska, Litwa, Szwajcarja, Wiochy, f\ustrja, Węgry, Czecho-Słowacja, Jugosławja,
Malta, Tunis, Portugalska f\fryka Zachodnia, Nigerja i t. d.
Polska, rozciągająca się między południkami 16° i 28° na wschód
od Greenwich, przyjęła czas środkowo-europejski jako obowią
zujący, urzędowy, na mocy uchwały sejmowej z dnia 11 maja
1922 r. W ten sposób Polska podkreśliła swą łączność kulturalną i ekonomiczną z Europą zachodnią; chociaż więc nieco
większa część jej terytorjum należy do strefy drugiej, jednakże
stolica państwa, Warszawa, Jeży w strefie pierwszej.
3. Zaznaczyliśmy, że w granicach danej strefy lub pań
stwa obowiązuje jeden i ten sam czas strefowy. Czas ten jest
różny od czasu prawdziwego słonecznego z dwóch przyczyn:
po pierwsze -wskutek różnicy długości, po drugie zaś - wskutek tego, że ruch Słońca po sklepieniu niebieskiem nie jest
jednostajny.
Dlatego też długości prawdziwych dni słonecznych, czyli
odstępów czasu między dwoma kolejnemi górowaniami Słońca,
nie są wogóle sobie równe. f\żeby uniknąć powstających stąd
niedogodności, wprowadzono pojęcie "średniego Slońca". Jest
to punkt fikcyjny, poruszający się po równiku niebieskim ruchem
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jednostajnym i wykonywujący cały obieg w ciągu roku

1
).

Ponie-

waż od 1 stycznia 1925 r. astronomowie uzgodnili swoją rachubę
dobową z rachubą cywilną, przy której początek doby przypada
o północy, czyli w chwili dołowania Słońca średniego, więc
przyjmujemy, iż obecnie początek doby prawdziwej słonecznej
też przypada o północy. Różnica między czasem średnim słone 
cznym T i czasem prawdziwym słonecznym T 0 nosi nazwę

"równania czasu".

R . F\

Różnicę tę będziemy

oznaczali dalej przez

więc :

Można wykazać
różnicą między

łatwo , że równanie czasu jest jednocześnie
wznoszeniem prostern A Słońca prawdziwego
i wznoszeniem prostern A 0 Słońca średniego .
Równanie czasu ma okres roczny i z dokładnością do
ułamka minuty może być znalezione z tablicy następującej: 2)

Równanie~

Data

l

Równanie~

Data

czasu

l

czasu

1
11
21
31

Luty

10
20

Marzec

2
12
22

Kw i ecień

i

+
+

t
11 1 1

21

3.3
7.8
11.2
13.5

Maj

14.4
13.9

Czerwiec 10
20
30

12.4
10.1
7.2

Lipiec

±

4.2
1.3

. 1.1

l

1

11

21
31

Sierpień

10
29
30
9
19
29

-

2.9
3.7
3.6
2.6

t
+
t

0.9
1.2
3.3

-

Wrzes i eń

8
18
28

Październik

8
18
28

Listopad
5.1
6.1
6.3

±

5.5
3.7
1.1

Równanie
czasu
m.

m.

m.
Styczeń

Data

Grudzień

7
17
27
7
17
27

-

-

+

2.1
5.6
9.1
12.2
14.6
16.1
16.3
15.1
12.6
8.8
4.2
0.8

Dokładniejsze (do os. 1 lub do os. Ol) wartości równania
czasu na każdy dzień można znaleźć w kalendarzach astronomicznych, w szczególności w Kalendarzu Towarzystwa Miłośni
ków F\stronomji na r. 1928.

1)
Vide artykuł dr. E. Rybki p. t. .,Tajemnice Wszechświata " w N2 3
Uranji z 1926 r.
2) Tlbłica odnosi się do r. 1927. Równ anie czasu dla innych lat
w tych samych datach moż e s ię różnić n a jwyżej o kilka dziesiątych części
minuty.
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Otrzymując
słonecznego lub
dodać do niego

'-

czas prawdziwy słoneczny zapomocą zegara
w jakikolowiek inny sposób, musimy najpierw
algebraicznie równanie czasu. W ten sposób
otrzymamy czas średni słoneczny miejscowy, czyli w skróceniu
czas średni miejscowy. f\żeby od czasu średniego miejscowego
przejść do czasu uniwersalnego, trzeba różnicę długości wzglę
dem Greenwich, wyrażoną w czasie, odjąć, jeżeli rniejsce obserwacji znajduje się na wschód od Greenwich, dodać zaś, -jeżeli
znajduje się na zachód. Przejście od czasu uniwersalnego do
strefowego odbywa się przez odjęcie (względnie dodanie) cał
kowitej ilości godzin, o które dana strefa różni się od strefy
zerowej (Greenwich'skiej).
4. Czas strefowy tak dalece zastąpił obecnie czas mieJscowy i czas prawdziwy, iż pojęcie o tych ostatnich zaczyna
zanikać w naszem społeczeństwie.
Przyczyniają się do tego
w bardzo znacznym stopniu między innemi radjostacje, które
kilka razy na dobę nadają dokładny czas. Czas, nadawany przez
radio, jest czasem uniwersalnym, albo strefowym. W Polsce
warszawska radjostacja podaje dokładny czas środkowo-euro
pejski (niestety, z dokładnością tylko do 15 sekund!). Czas, nadawany przez radjostacje innych państw, jest dokładny do
ułamka sekundy.
Jednakże w całym szeregu wypadków zachodzi potrzeba
posługiwania się czasem średnim miejscowym lub nawet czasem prawdziwym słonecznym. Tak, naprzyklad, obserwacje
meteorologiczne, nadzwyczaj ważne dla takiego kraju rolniczego,
jakim jest Polska, muszą być dokonywane wogóle w czasie
miejscowym (a więc np. w Warszawie w terminach 6h 36m,
12h 36m, 2Qh 36m), gdyż cala przyroda (z wyjątkiem człowieka)
żyje właściwie podług czasu miejscowego. Nadto, często zachodzi potrzeba wyznaczenia dokładnego czasu słonecznego prawdziwego. Na podstawie tego, co powiedzieliśmy wyżej, ten
czas dla Polski łatwo jest otrzymać ze wzoru następującego:

T0

=

TsE - R

+ (A -

1h ),

gdzie TsE oznacza czas środkowo-europejski, a A długość geograficzną od Greenwich.
5. Jeżeli czas środkowo-europejski oraz długość miejsca
są znane, wyznaczanie czasu prawdziwego nie sprawi żadnej
trudności; trzeba tylko uważnie uwzględnić równanie czasu.
Odwrotnie, mając czas prawdziwy i znając długość miejsca,
można znaleźć czas środkowo-europejski ze wzoru:
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W ten sposób można sprawdzić swój zegarek, czyli wyznaczyć
jego "poprawkę", pod którą rozumiemy ilość minut i sekund,
jakie trzeba algebraicznie dodać do wskazania zegarka, aby
otrzymać czas dokładny.
Zauważmy, że astronomowie wyznaczają dokładny czas
zapomocą obserwacyj gwiazd, posługując się t. zw. "czasem
gwiazdowym" 1). Czas ten utrzymują precyzyjne zegary obserwatorjów; inne zaś zegary wskazują dokładny czas średni i są
codziennie porównywane z zegarami gwiazdowemi. Sygnały
czasu, nadawane przez radio, są właśnie oparte na dokładnych
zegarach Obserwatorjów.
6. Z wielu sposobów wyznaczania dokładnego czasu ograniczymy się tylko jednym, mianowicie sposobem, opartym na
obserwacji Słońca na jednakowych wysokościach, czyli w jednakowych odległościach zenitalnych. Niech na ryc. 39 NZS

s
w
Ryc. 39.

S- punkt południa, N- punkt
Niech dalej P oznacza biegun północny osi świata,
Z- zenit miejsca obserwacji, a AMB- drogę dzienną Słońca
na sklepieniu niebieskiem . Wyobraźmy sobie, że zanotowaliśmy
na zegarze, wskazującym czas średni, dwie chwile: T1 (na wschodzie), kiedy odle~łość zenitalna Słońca była ZS 1 , oraz chwilę
T2 (na zachodzie), kiedy odległość zenitalna Słońca ZS 2 była
dokładnie taka sama, jak i na wschodzie.
oznacza

płaszczyznę południka,

północy.

1)

jemnice

V. artykuł dr. E.
Wszechświata).

Rybki o czasie w

N~

3 Uranji z 1926 r. (Cykl Ta-
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Przypuśćmy dalej, że deklinacja Słońca pozostaje w ciągu
dnia niezmienną (jak np. bywa w przybliżeniu około 21 czerwca
lub około 21 grudnia), i że poprawka naszego zegara nie ulega
zmianie w ciągu dnia. Wówczas chwila na zegarze:

--} (Tl

+

T2)

będzie momentem, kiedy Słońce znajdowało się dokladnie
w płaszczyżnie południka NZS w punkcie M, czyli chwilą górowania Słońca prawdziwego.
Z podanego wyżej wzoru:

T - T0 =R.
gdzie T oznacza teraz dokładny czas średni miejscowy, liczony
od północy, będziemy mieli dla chwili prawdziwego południa

(T8 = 12h)
Ale, jak

T-12h = R.

widzieliśmy wyżej,

chwila ta na nastym zegarze

+ T2).

--} (Tl
Jeżeli --} (T1

+T

2)

pewną poprawkę

u.

będzie:

nie równa się T, oznacza to, że zegar ma
f\ więc ostatecznie będzie:

--} (T1

+

skąd

u = T- --} (T1

T2)

+u=

+ T2 ) =

T = 12h

12h

+ R,

+ R-

--} (T1

+

T2 ).

Lecz wogóle deklinacja Słońca jest zmienna, dlatego też
chwila --} (T1
T 2 ) nie będzie wogóle odpowiadała chwili górowania Słońca. Wprowadzając oznaczenia:

+

t = --} (T2

-

T1);

= szerokość geograficzna miejsca obserwacji;
o = deklinacja Słońca;

cp

.l o= zmiana tej deklinacji w ciągu 1 godziny czasu
niego (w sekundach łuku);
A = 1~ th cosec t;
B = -k th cotg t,
będziemy mieli wzór następujący, podany przez Gaussa:
.l

M = .l t

=

(-

Wyprowadzenie tego wzoru
nomji praktycznej. Tutaj d

A tg cp

znaleźć

śred

-t- B t g o) d o.
można

M = .l t nosi

w kursach astro"poprawki

nazwę
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T(T + T

na prawdziwe południe", moment zaś

1

2)

nosi nazwę

" południa niepoprawionego".
Jeżeli deklinacja Słońca zwiększa się

(.l o ) 0), co zachodzi w okresie od 21 grudnia do 21 czerwca, wówczas, dla naszych szerokości, .l M jest ujemne. Znaczy to, że największą
wysokość Słońce osiąga już po przejściu przez południk . W okresie zaś od 21 czerwca do 21 grudnia, kiedy .lo
O, moment
najwyższej wysokości przypada przed południem.
Dodając do chwili niepoprawionego południa ~ (T1 T 2 )
poprawkę południa .l M = ( - A tg rp
B tg o) A o, otrzymamy
chwilę (na danym zegarze)

<

+

+

M = T (Tt

+ T2) +

(- Atg cp + Btg o)A o,

w której prawdziwe Słońce znajduje się w południku. lnnemi
słowy, w chwili prawdziwego poludnia dany zegar powinien
wskazywać chwilę M. Z drugiej zaś strony, dodając algebraicznie do chwili prawd?iwego południa (T8 = 12 h) równanie czasu
R, otrzymamy czas średni miejscowy T. Ponieważ zaś dany
zegar możę mieć wogóle pewną poprawkę u, więc będzie:
[} (T1

+

T 2) + u] + (- A tg rp

+ B tg o) A a =

T = 12h +R.

Znając zaś czas średni miejscowy T oraz długość miejsca A wzglę
dem Greenwich , natychmiast otrzymamy czas uniwersalny U:

U = T + ł. ,
gdzie znak - powinien odnosić się do miejsc, położonych na
wschod od Greenwich (jak np. Polska), a znak
dla miejsc,
położonych na zachód.
Ze wzoru powyższego natychmiast otrzymamy poprawkę
u naszego zegara:

+

u = 12h

+ R- [T(T1 +

T2)

+ 1 t].

Jak widzimy, najważniejszą częścią rachunków jest obliczenie poprawki na prawdziwe południe. Dla ułatwienia tych
obliczeń istnieją tablice, które według argumentu t = ~ ( T2 - T1)
lub 2 t = T 2 - T1 podają już /g A i /g B. Tablice takie znajdują się między innemi na str. 23 Kalendarza T. M . f\ . na
r. 1928, potrzebną zaś do obliczeń deklinację o Słońca i jego
zmianę .l o na 1 godzinę można znależć na str. 2 - 13 wspomnianego wyżej Kalendarza T. M. f\ .
Dla lepszego zrozumienia podamy przykład . Przypuśćmy,
iż w Warszawie w szerokości 52° 13'.1, w dniu 13 marca 1928 r.
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obserwowano Słońce na jednakowych wysokościach i zanotowano
dwa odpowiednie momenty: T1 = 9h 55m 05 .0, T 2 = 14h 19m 20 5 .0.
Znaleźć poprawkę zegara.
Mamy

2 t = 4h 14m 205 ,
d o= + 59".2,
o = - 2° 30' 55" - 59". 2 X 1h .4 = - 2° 32'.3.
R = + 9m 205 .0 + 0 5 .70 X 1h .4 = + 9m 21 5 .0.

Z tablicy znajdujemy: - /g A ··-·· 9.4285
/g tg cp ·-- 0.1106
- A tg cp = - 0.3460
B t g o = - 0.0101
-A tg cp+ B tg o= - 0.3561
d Ms = - 0.3561 X 59.2= - 21'.1.

/g B
/g tg o

9.3578
8.6467

+ T2)=

12h 7m 105 .0
- 21.1
12 6 48.9

+

f\

więc będziemy

mieli:

chwila południa niepoprawionego -} ( T1
poprawka południa d M
prawdziwe południe według zegara

=

Ale w chwili prawdziwego południa czas średni miejscowy T powinien być T = 12h
R = 12h 9m 21'.0, skąd poprawka zegara
będzie:

+

U =

+ 2m 325 .1.

Poprawka ta odnosi się oczywiście do czasu mieJscowego.
7. W poprzednim paragrafie rozpatrzyliśmy zasadę metody
wyznaczenia dokładnego czasu zapomocą obserwacyj Słot'lca,
dokonanych na jednakowych wysokościach, oraz podaliśmy
schemat obliczeń poprawki zegara. Powiemy teraz kilka słów
o samym sposobie obserwacji Słońca .
W zależności od dokładności, która jest wymagana, sposobów tych istnieje dużo . Można obserwować Słońce zapomocą
narzędzia uniwersalnego, wprowadzając cały szereg poprawek
(libella, zmiana refrakcji i t . d .), których rozpatrzenie należy do
kursu astronomji praktycznej. Metoda ta jest dość dokładna,
aczkolwiek znacznie ustępuje metodzie Zingera obserwacji
gwiazd na jednakowych wysokościach. Marynarze obserwują
Słońce na jednakowych wysokościach przed południem i po
południu zapomocą sekstansa, nastawiając alidadę na jednakowe
odczytania. Obserwacje te są niezbędne dla wyznaczenia dłu
gości na morzu (dla wyznaczenia szerokości trzeba obserwować
Słońce około chwili jego górowania).
Można jednakże obmyśleć narzędzia zupełnie proste, zapomocą których poprawka zegara z obserwacyj Słońca może
być otrzymana z dokładnością do ułamka minuty.
Jeżeli np.
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wyobrazimy sobie szereg długich prętów żelaznych, zgiętych
dokładnie w kształcie łuku koła i umocowanych poziomo jedno
pod drugiem -to, umieszczając oko na linji pionowej, przechodzącej przez wspólny środek tych kół przed małym otworkiem, który może obracać się naokoło osi pionowej, można
dokładnie (do kilku sekund) zaobserwować 1) chwilę, kiedy
jasna tarcza słoneczna będzie przecięta na dwie równe części
linją prętu.
Można także, co będzie jeszcze prościej, na zupeł
nie poziomej płaszczyżnie A B ustawić pion C D z otworem
w górnym końcu D, a na płaszczyźnie nakreślić szereg kół
1, 2, 3, 4, mających wspólny środek w C. Notując chwile
Tk i Tt przejścia obrazu Słońca 5 1 i S 2 przez te koła, można
znacznie zwiększyć dokładność 'obserwacyj (ryc. 40).

B
Ryc. 40.

8. Najlepszem jednak z prostych przenośnych narzędzi
do wyznaczenia poprawki zegara z obserwacyj Słońca na jednakowych wysokościach jest pierścień słoneczny prof. S. Glase nappa; pomysł takiego przyrządu podany był jeszcze przez
ArgelandPra. Pierścień prof. S. Glasenappa może być drewniany
lub metalowy (ryc. 41); może on być zawieszany na stożkowem
ostrzu; na tern ostrzu opiera się gniazdko, zrobione w wewnętrznej części pierścienia. Pierścień posiada podziałki z numerami, które są zupełnie dowolne; pożądanem jest jednak, aby znajdowały się one w równej odległości od siebie.
Dla większej
stałości i oporu względem słabych podmuchów wiatru, w dolnej
części pierścienia zawiesza się ciężarek. Pierścień ma stożkowy
otwór, przez który przechodzą promienie Słońca i dają mały
')

Przez ciemne szkiełko.

-------

jego obraz na podział
kach. Obracając pudeł
ko z pierścieniem i sam
pierścień tak, aby strona wewnętrzna z podziałkami była zakryta
cieniem z tej strony
pierścienia, która zwrócona jest ku Słońcu ,
ujrzymy pośrodku piersCienia obraz Słońca
(ryc. 42). Notując chwi le, kiedy ten obraz przed
południem zajmuje symetryczne p o ł o ż e n i a
względem pewnych po działek (np. 5 1 na podziałce 22.5, lub 5 2 na
podziałce 23.0) i powta rzając to samo po południu na tych samych
podziałkach,

będziemy
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Pier ś cień s łoneczny

Glase nappa .

mieli dwie chwile T 1
i T2 , w których Słońce znajdowało się na jednakowych wysokości ach.
Przyrząd ten może dać bardzo znaczną dokładność (do
1 sekundy a nawet i więcej),
o ile przy obserwacjach będą
poczynione pewne ostrożności .
Przedewszystkiem nie należy obserwować przez szybę, lecz tylko na otwartem powietrzu. Dla
uniknięcia

Ryc. 42.

wahań

pierścienia

wskutek wiatru można zakryć
go ze wszystkich stron (z wyjąt
kiem przedniej) małym domkiem
z tektury. Pomiędzy obserwacją
poranną i wieczorną lepiej nie
zdejmować pierścienia z ostrza,
a ostrożnie obrócić całe pudełko.
Zwykle notujemy kilka (5-8)
momentów na wschodzie i tyleż
na zachodzie, starając się notować te chwile do sekundy, aczkolwiek, oczywiście, dokładnie
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sekundy nie da się odnotować. Lecz można być pewnym, że
w wyniku starannych obserwacyj zawsze otrzymamy poprawkę
zegarka z dokładnością do dwóch, a nawet i jednej sekundy
czasu.
Cały przyrząd umieszcza się w małem pudełku, które
można włożyć do kieszeni. Jest więc bardzo dogodny i byłoby
bardzo pożądane, aby miłośnicy astronomji i młodzież szkolna
zapoznali się z tym przyrządem, gdyż obserwacje takiego
rodzaju mogą być uważane jako wstęp do przyszłych dokład
nych obserwacyj astronomicznych.
Obecnie projektowane jest rozpoczęcie wyrobu w Polsce
pierścieni Glasenappa na większą skalę. Pozostaje tylko wyrazić
nadzieję, aby projety te urzeczywistniły się, gdyż wówczas
każdy prawdziwy miłośnik Nieba będzie mógł nabyć ten przyrzctd prosty, niedrogi, a zarazem dość dokładny, zapomocą
którego można otrzymać doskonałe wyniki. W ten sposób
miłośnik astronomji będzie mógł na podstawie własnych obserwacyj porównywać poprawki swego zegarka (który powinien
być dobrze uregulowany przez zegarmistrza) z radjosygnałami
czasu, podawanemi przez obserwatorja zagraniczne.
Warszawa.

Inż.

Grudzień

1927.

Br. RFIFFILSKI.

Urban Le Verrier.
(Z powodu 50-o letniej rocznicy ś mierci) .

Urban fan Józef Le Verrier przyszedł na świat w m. Saint-Ló
(Dep. Manche) w dn. 11 Marca 1811 r. w rodzinie urzędnika
dóbr państwowych . Początkowe wykształcenie otrzymał w kolegjum rpdzinnego miasta, później w kolegjum w Caen i w kolegjum S-go Stanisława w Paryżu . Od lat dziecinnych zdradzał
zamiłowanie do nauk matematycznych, to też na wyższe studja wstąpił do Szkoły Politechnicznej, którą ukończył w 1831 r.
Chcąc pogłębić swą wiedzę matematyczną, co najłatwiej
zdawało mu się do osiągnięcia w Paryżu, przyjął posadę w pań
stwowym monopolu tytuniowym, gdzie pracował jako chemik
w pracowni badawczej monopolu. To zetknęło go ze znakomitym Oay Lussac'iem i być może pod jego wpływem i kierownictwem zaczął chlubną karjerę w chemji; jego dwie prace o związ 
kach fosforu z wodorem i tlenem zwróciły uwagę specjalistów.
Lecz nie w pięknej dziedzinie dociekań chemicznych leżała
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przyszłość Le Verrier' a, powrócił
on ku umiłowanej matematyce
i został wykładowcą przedmiot.ów matematycznych w kolegjum
S-go Stanisława. W r. 1837 mianowano go korepetytorem astronomji w Szkole Politechnicznej
i jak sam mówi o sobie "posłuszny
oko l icznościom",
poświęca się ostatecznie astronomji. Wkrótce daje się poznać,
jako gruntowny znawca i samodzielny badacz w trudnej dziedzinie astronomji teoretycznej,
a mianowicie w mechanice nieba,
przedstawiając f\kade .nji Nauk
w 1839 r. swą pierwszą pracę:
"0 wiekowych nierównościach
Ryc. 43. U. J. Le Verrier.
orbit planetarnych", którą w parę
tygodni później uzupełnia drugim liczbowym memorjałem. W pracach tych Le Verrier
rozwija i pogłębia poprzednie badania w tym kierunku La place' a
i wykazuje, źe chociaż biegi planet podlegają zakłóceniom pod
wpływem wzajemnych przyciągań, lecz wywoływane przez to
zmiany kształtów i rozmiarów orbit oraz wzajemnych nachyleń
płaszczyzn
biegu mają charakter okresowy i nie wychodzą
z pewnych, zresztą dosyć wąskich granic, a to zapewnia wieczną stałość ustroju słonecznego.
Te dwie prace zwróciły na Le Verrier'a uwagę znanego
i wielce wpływowego astronoma Arago, ówczesnego Dyrektora
Obserwatorjum w Paryżu. Arago zachęcił młodego uczonego
do przejrzenia i poprawienia tablic ruchu Merkurego, gdyż
ówczesne tablice tej trudnej do dostrzeżeń planety, opracowane jeszce przez Bai/y'ego głównie z obserwacyj ks. Poczobuta,
dyrektora obserwatorjum w Wilnie, dawały znaczne różnice
z biegiem rzeczywistym. Tę pracę podjął Le Verrier i zakoń
czył z zupełnem powodzeniem w 1843 r. i zaraz zajął się
obszernemi badaniami dróg komety Faye'a z 1843 r. i komety
de Vico z 1844 r. Głębokie prace nad temi kometami otworzyły mu podwoje f\kademji Nauk, gdzie w sierpniu 1846 r.
zajął w sekcji astronomji fotel, opróżniony przez Cassiniego.
Tymczasem Arago, pomny powodzenia Le Verrier'a w badaniu
ruchu Merkurego, znowu zachęca go do zajęcia się ruchem Urana.
Wielka ta planeta, odkryta w r. 1781 przez W. Herschela, była
pod względem swego biegu opracowana przez Bouvard'a, który
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ułożył tablice jego ruchów . Tablice początkowo dawały dosta teczną zgodność położeń planety na niebie z obserwacjami, lecz
z biegiem czasu zaczęły zjawiać się różnice, które ciągle wzra stały i opracowanie nowych dokładniejszych tablic stało się

aktualnem. Przystąpił do niego Le Verrier i po bardzo dokład
nych obliczeniach przyszedł do wniosku, że obserwowane
różnice nie mogą być objaśnione wpływem najbliższych wielkich
planet Saturna i Jowisza i że musi być jakaś inna nieznana
jeszcze przyczyna, zakłócająca bieg Urana . Odrzuciwszy przypuszczenie, że prawo Newtona inaczej się wyraża w tak odle głych od Słońca okolicach, w jakich krąży Uran, Le Verrier
skłania się ku myśli, którą zdaje się wcześniej wypowiedział
Bessel, że za Uranem może znajdować się jakaś wielka, a nieznana planeta, zakłócająca jego bieg. Próbne rachunki przeko nały Le Verrier'a o możliwości tej koncepcji i wtedy wypłynęła
nadzwyczaj ponętna myśl, czyby nie można z tych zmian, które
powoduje nieznana planeta w ruchu Urana, wywnioskować o niej
czegoś więcej.

Zadanie to przedstawiało olbrzymie trudności, szczególnie
pod względem rachunkowym, gdyż odchylenia w biegu Urana od
danych tablic, aczkolwiek niewątpliwe, jednak były stosunkowo
niewielkie: gdybyśmy mogli ustalić na niebie linję rzeczywistego
biegu Urana oraz linję biegu taką, jaka powinna być według
tablic, to z pewnością golem okiem nie odróżnilibyśmy jednej
linji od drugiej. Więc z tak drobnych ilości należało wyprowa dzić ścisłe wnioski! Jednak genjusz Le Verrier'a przezwyciężył
wszystkie trudności; obliczył on elementy biegu przypuszczalnej
planety, określił jej masę, wyznaczył położenie na niebie w okreś
lonym czasie, a nawet wskazał wielkość gwiazdową, w jakiej
ona może przestawić się obserwatorowi, i dane swe zakomunikował F\kademji Nauk w dniu 31 sierpnia 1846 r. Wkrótce
potem zwrócił się do Galle'go, astronoma obserwatorjum astronomicznego w Berlinie, prosząc o poszukanie planety we wska zanem miejscu. Wybór Le Verrier'a na Berlin wypadł tu dla
tego, że Obserwatorjum Berlińskie właśnie wypracowywało
wtedy mapę gwiazd, leżących około ekliptyki, a więc poszukiwania tam miały więcej widoków powodzenia, szczególnie
wobec tego, że planeta mogła się przedstawić, jako gwiazdka
zaledwie ósmej wielkości. Gal/e otrzymał list Le Verrier'a dnia
23 września i tegoż dnia wieczorem znalazł przepowiedzianą
planetę w odległości zaledwie 25', t. j. mniej niż widoma śred
nica Księżyca, od wskazanego mu miejsca. Nowej planecie nadano imię Neptun i jest ona i dotychczas najdalszą znaną planetą układu słonecznego.
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Historja nauki,"') zdaje się, nie zna równie błyskotliwego,
równie efektownego odkrycia i trudno opisać ten entuzjazm
wśród cywilizowanych społeczeństw, który został wywołany przez
odkrycie Neptuna, przez co Le Verrier ze skromnego uczonego,
znanego tylko w nielicznem kole specjalistów, wyrósł nagle na
znanego całemu światu kapłana tryumfującej wiedzy: naczelnicy
państw przysyłali mu z powinszowaniami ordery i odznaczenia,
ciała akademickie zagraniczne zaliczały Le Verrier'a w poczet
swych członków; Petersburska f\kademja Nauk nadała mu niezwłocznie po odkryciu Neptuna godność członka korespondenta,
lecz nie mając narazie wolnego etatu, zarezerwowała dla niego
pierwsze miejsce zaraz po zawakowaniu. We Francji Król Ludwik
Ft!ip mianował Le Verrier'a oficerem Legji Honorowej, choć
ten nie był jeszcze jej kawalerem, i powierza mu nadzór nad
edukacją hrabiego Paryża. Wreszcie został zaproszony na wykłady mechaniki nieba przez Uniwersytet Paryski, a Biuro Dłu
gości mianowało go swym adjunktem- astronomem; z polecenia
Ministra Oświaty został wykonany biust Le Verrier'a. Burzliwe
dla Francji pod względem politycznym lata środka XIX-go stulecia nie przeszły bez wpływu koło Le Verrier'a i on został
częściowo wciągnięty w wir pracy politycznej. W r. 1849 dedartament Manche wybrał go na członka Zgromadzenia prawodawczego; nie zostawił jednak Le Verrier śladów swej działal
eości w tej dziedzinie, gdyż wogóle nie miał on daru słowa,
zwłaszcza gdy nie chodziło o sprawy, bliskie jego umysłowości.
Rząd drugiej republiki mianował Le Verrier'a senatorem
oraz jeneralnym inspektorem wyższego wykształcenia, a nieco
później członkiem komisji ulepszenia Szkoły Politechnicznej.
W charakterze pedagoga na tak wybitnych stanowiskach
Le Verrier przeprowadził pewne swe postulaty, mające na celu
ulepszenie wykładów matematyki. Lecz wprowadzone przez
niego reformy nie okazały się praktycznemi i po paru latach
na ogólne życzenie społeczeństwa zostały zaniechane. W r. 1854
po śmierci Arago rząd Napoleona lii-go mianowal Le Verriera
dyrektorem Obserwatorjum w Paryżu W tej roli Le Verrier
przystąpił do szeregu reform, które jednak przeprowadzał tak
bezwzględnie i z takim uporem, że naraził sobie cały szereg
*) Sprawiedliwość każe zaznaczyć, że młody wówczas student angi elski Adams, zupełnie niezależnie i nawet nie wiedząc o badaniach Le Verrier'a,
drogą bardzo zbliżoną przepowiedział również nową planetę i wskazał jej
miejsce na niebie, o czem zawiadomił Obserwatorjum w Greenwich przed
Iem, nim zrobił swe odkrycie Le Verrier. f\ngielscy astronomowie zbagatelizowali widocznie wskazówki Adamsa i tern pozbawili go prawa pierwszeństwa w odkryciu Neptuna. Cała wina w tym wypadku spada na personel
obserwatorjum w Greenwich i ta okoliczność w nic7em nie zmniejsza wielkiej
naukowej zasługi Adamsa.
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działaczy nauki francuskiej; starcia jego z innymi
obserwatorjum znalazły nawet oddźwięk w senacie;
w r. 1870 Le Verr!er został odwołany ze stanowiska Dyrektora
i był zastąpiony przez Delauney'a, głośnego badacza ruchu
Księżyca. Niezapomnianą jednak zasługą Le Verrier'a z tych
czasów jest organizacja państwowej sieci meteorologicznej,
centralizacja zapomocą telegrafu obserwacyj meteorologicznych
i organizacja przewidywania pogody w punktach nadmorskich.
Już za czasów 111-ej republiki w r. 1873 po tragicznej śmierci
Delauney'a został Le Verrier powtórnie powołany na stanowisko
Dyrektora Obserwatorjum w Paryżu, lecz dla umożliwienia
współpracy z nim utworzony został specjalny komitet, który
w znacznej części ·łagodził zbyt dyktatorskie metody dyrektora;
na tern stanowisku pozostawał Le Verrier do śmierci.
Jeszcze w 1849 r. Le Verrier złożył f\kademji Nauk memorjał, w którym naszkicował olbrzymi plan
skorygowania
tablic biegu wszystkich planet układu słonecznego, motywując
potrzebę podjęcia tej pracy tern , że tablice ruchów wszystkich
planet za wyjątkiem może Merkurego i Ziemi (względnie Słońca),
nie przedstawiają dostatecznej zgodności z rzeczywistością, i położenia planet, wynikłe z rachunku , w porównaniu z obserwacjami, dają znaczne różnice, które wciąż wzrastają.
Teorje Laplace'a, na podstawie których tablice były obliczane, są bez zarzutu, lecz odpowiednie wzory nie zostały
rozwinięte przez Laplace'a w dostatecznej mierze, a nawet to
nie było celowem w jego czasach, kiedy niewielka stosun kowo ilość ścisłych obserwacyj nie dawała pola do zastosowania
tak ścisłych wzorów. Trzeba więc powrócić na drogę Laplace'a,
trzeba dalej rozwinąć i opracować jego wzory, wykorzystać
kilkadziesiąt tysięcy ścisłych obserwacyj, które posiada astromja od czasów Bradley'a, wyprowadzić z nich odpowiednie
stałe astronomiczne i ułożyć nowe tablice ruchów planetarnych
z całokształtu wiedzy teoretycznej i praktyki astronomicznej,
które dopiero wtedy mogą zadowolnić potrzeby nauki.
Tak postawiona kwestja jest tern więcej pociągająca, że
każde odchylenie praktyki od teorji wykazuje , że teorja nie
przewidziała wszystkich możliwych czynników w rachunku, a więc
każde odchylenie wskazuje na możliwość nowych odkryć, jak
to się sprawdziło na historji odkrycia Neptuna. Podjąć to olbrzymie zadanie w owe czasy, przynajmniej we Francji, mógł jedynie
Le Verrier, i rzeczywiście praca ta była treścią jego życia do
samej śmierci w ciągu 28-u lat; o ogromie jej świadczą jedenaście wielkich tomów Rocznika Obserwatorjum Paryskiego,
gdzie są pomieszczone jej rezultaty, a o zaletach najlepiej mówi
fakt, że obecnie, po 50-u latach od czasu ukończenia badań

wybitnych
członkami
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Le Verrier'a, choć mamy nowsze tablice w opracowaniu Hil/'a
i Newcomb'a, jednak tablice Le Verrier'a są zupełnie aktualne.
Praca nad teorją układu słonecznego zajęła całe życie
Le Verrier'a i już w przededniu niemal śmierci, nurtowany przez
ciężką niemoc, skończył on korektę ostatnich tablic.
Zmarł Le Verrier w dniu 23 września 1877 roku, dziwnym trafem ściśle w 31-ą rocznicę odkrycia Neptuna.
Z tego krótkiego przebiegu życia Le Verrier'a widocznem
jest, że cała jego naukowa działalność od czasów korepetycyj
w Szkole Politechnicznej do ostatniego prawie tchnienia poświę
cona była opracowaniu teorji ustroju słonecznego, inne zaś jego
wystąpienia miały zaledwie epizodyczny charakter. Zdaje się
nawet, że ten główny cel w życiu Le Verrier'a był przyczyną
tych niepowodzeń, które spotkały go, jako pedagoga i jako
Dyrektora Obserwatorjum, gdyż zbyt go absorbował i nie dozwalał wielkiemu uczonemu przystosowywać swój ciężki z natury
charakter do wymagań otaczającej rzeczywistości. F\ współcześni,
znający dobrze Le Verrier'a, uskarżają się na wielkie trudności
współpracy z nim. Będąc bardzo wymagającym co do siebie
samego, stawiał Le Verrier wygórowane wymagania i innym;
nie znosząc jakiegoś innego punktu widzenia, bezwzględnie
dążył do zmuszenia swego otoczenia do swoich metod i poglądów . Cenił tylko nauki ścisłe, a szczególnie rachunek, i powiadają, że nigdy nawet nie spojrzał przez lunetę na Neptuna,
którego biegowi tyle poświęcił czasu i tyle osobiście zawdzię
czał jego odkryciu. Nie znosił poezji i wszelkich, chociażby
naukowych, fantazyj; to też ciężko na to się uskarża FlammariC'n,
ten astronom-poeta, który rozpoczął swą astronomiczną karjerę
w Obserwatorjum Paryskiem i musiał się z niem rozstać wobec
ujemnego stosunku do niego ze strony Le Verrier'a, właśnie
z powodu literackich aspiracyj Flammariona. Te ujemne cechy
charakteru Le Verrier' a długo pamiętano i, gdy powstała myśl
uczczenia zasług wielkiego uczonego przez wystawienie mu
pomnika, gmina miasta Paryża odmówiła miejsca na pomnik.
Ostatecznie spiżowy pomnik, ufundowany drogą publicznych
składek, stanął w r. 1889 w zacisznym ogrodzie
paryskiego
Obserwatorjum.
Dla nas obecnie z perspektywy półwiecza obojętnemi są
stosunki Le Verriera do jego współczesnych i nawet nie wiele
nas obchodzą jego osobiste przeżycia. Dla nas pozostaną wiecznem wspomnieniem o tym genjuszu jego nieśmiertelne prace,
w których on dał najwyższy wyraz potędze ludzkiego rozumu,
mała zaś gwiazdka 8-mej wielkości, świecąca obecnie w gwiazdozbiorze Lwa, a w rzeczywistości olbrzymia planeta Neptun,
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wymowniej, niż wszelkie pomniki rąk ludzkich, przypomina nam
chwałę rodu ludzkiego - Urbana Le Verrier!
W bieżącym roku świat naukowy obchodził rocznice zgonów
trzech wielkich astronomów: 200-letnią lzaaka Newtona, 100-letnią
Piotra Laplace'a i 50-o letnią Urbana Le Verrier'a. Jeżeli do
tej trójcy dodamy wielkopomne imię Mikofaja Kopernika, to
otrzymamy cztery węgły wielkiego gmachu f\stronomji teoretycznej, gdyż Kopernik odkrył rzeczywistą budowę układu sło
necznego, Newton podał kardynalne prawo, rządzące nim,
Laplace wyjaśnił, jakie konsekwencje wypływają z prawa Newtona
w ruchach ciał układu słonecznego, nakoniec, Le Verrier dał
pełną teorję tych ruchów, uzupełnił i w dwójnasób rozszerzył
jego granice przez odkrycie Neptuna i to nie drogą zwykłą
wizualną, lecz wychodząc z harmonji świata, określonej przez
prawo Newtona, i tern ostatecznie ugruntował prawidłowość
poglądów swoich wielkich poprzedników. Przy budowie wielkiego
gmachu f\stronomji teoretycznej niezmordowanie pracowały
setki, jeśli nie tysiące uczonych, wszystkie prawie historyczne
narody miały swoich przedstawicieli w tej zbożnej pracy, a my,
Polacy, winniśmy szczególną wdzięczność losom, że dane było
i nam zająć tak poczestne miejsce przy budowie tego wielkiego
dorobku ludzkości. Niech wspomnienie o zasługach Kopernika
w nowoczesnej f\stronomji będzie dla nas ciągłym bodźcem
w pielęgnowaniu tej pięknej nauki, która wynosi nas na szczyty
myśli, jak żadna inna gałąź przyrodoznawstwa, i daje wysokie
zadowolenie z poznawania bezmiaru i harmonji Wszechświata.

Obserwacje
częściowego zaćmienia Słońca

29 czerwca 1927 r. w Warszawie.

Obserwacje te zostały. dokonane przy nadzwyczaj sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zadna chmurka nie zakryła tarczy słonecznej
w przeciągu calego zjawiska, które trwało od 5 godz. 21 min. do 7 godz.
22 min,; lekka tylko mgła przyćmiewala dolną część błękitu nieba .
Zostały zaobserwowane momenty pierwszego kontaktu czyli pierwszego zetknięcia tarczy Księżyca ze Słońcem, oraz momenty czwartego
kontaktu, kiedy tarcza Księżyca ostatecznie porzuciła Słońce. Nadto w ciągu
ca łego przebiegu zjawiska fotografowano Słońce na refraktorze Heyde'go
(dr. M. L o b a no w i p. T. Kar p o w i c z) oraz zapomocą specjalnej astrokamery, umocowanej na refraktorze Cooke'a (inż Z. C h e l m o ń s k i
i p. J. M er g e n t a l e r).
Podczas zaćmienia asystent Obserwatorjum p. W. Jędrzejewski dokonywał co 10-15 minut obserwacyj meteorologicznych .
Wszystkie te obserwacje są obecnie w opracowaniu. Po ukończeniu
opracowania będą ogłoszone drukiem w jednym z następnych numerów
Uranji.
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W obserwacjach brał udział personel Obserwatorjum Warszawskiego,
astronomji w Uniwersytecie Warszawskim oraz grono osób
z Towarzyslwa Milośników f\stronomji.
Pzy zestawianiu momentów kontaktów, zaobserwowanych przez
różne szkła kolorowe, p. J. W a s i u ty ń ski zauważył wyraźny wpływ zabarwienia szkieł na chwilę kontaktu. Bliższe szczegóły będą podane w specjalnym artykule p. J. W a s i u ty ń ski e g o.
słuchacze

M. K.
P. Wiktor H e r w i c h, stud. Polit. Gdańskiej, zaobserwował w dniu
17.XII.1927 w godz. 1250 - J400w Nowymporcie zjawisko słupa nad Słońcem
oraz lewe Słońce poboczne. Pierścień 220 naokoło Słońca (halo} nie był
widoczny, zaś symetryczne Słońce poboczne z prawej strony było zasło·
nięte przez warstwę chmur f\- St. Zjawisko optyczne było bardzo piękne
dzięki intensywnemu zabarwieniu Słońca pobocznego barwami tęczy.
W drugiej połowie grudnia obserwował równieź p. H er w i c h komete;
S k je l l er u p a przy pomocy prymitywnej lunetki, sporządzonej ze szkieł
sekstansu. Komela była dość dobrze widoczna wkrótce po zachodzie
Słońca na zachodniej stronie nieboskłonu.

E. S.

Wykaz
dałszych składek

na Narodowy Instytut 1\stronomiczny
imienia Mikołaja Kopernika.

Od czasu ostatniego wykazu ofiarodawców, wydrukowanego na
Calendarium Rocznika F\itronomicznego Obserwatorjum Kra·
kowskiego na rok 1927, następujące osoby złożyły ofiary na Nar. Inst.
f\str., konto Nr. 6600 w P. K. O. (w porządku chronologicznym).
Janusz Pagaczewski, Mieczysław Kowalczewski, Pedagogjum Wielkopolskie z Bydgoszczy (za 550 obywateli}, Zygmunt Konopka, Olgierd
Zacharewicz, Mikołaj lobanow, Maksymiljan Białęcki, Wacława Szelągowska,
Wincenty Stokowski, prof. Ignacy Radziszewski (za 250 obywateli}, lza!'k
Jakobi (za 250 obywateli}, Izaak Goldman (za 1250 obywateli}, f\. F. Roch·
miński (za 250 obywateli}, Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m. stoi.
Warszawy (za 75000 obywateli, na pawilon m. stoi. Warszawy) Stanisława
Kosińska-Bartnicka (za 300 obywateli}, Jan Cybulski, Natalja Hedziówna
z Bielicy, Zygmunt Konopka, Olgierd Zacharewicz, Mikołaj lobanow,
Maksymiljan Białęcki, Wacława Szelągowska, Jan Michalski współwłaściciel
księgarni Trzaska, Ewert i Michalski (za 250 obywateli}, prof. Ludomir
Wolfke, dr. Stefan Bóbr, dr. med. Stanisław Szelągowski, Jan Gniewkow·
ski, f\. F. Rochmiński (za 250 obywateli}, F. Kiełbik z Tarnowa na bloczek N~ 4 powierzony p. l. Gołdmenowi (2375 obywateli}, WydziadOświaty
i Kultury. Mag. m. stoi. Warszawy (za 175000 obywateli, jak wyżej}, Józef
Witkowski (za SCO obywateli}, Ks. f\ntoni Wilczkiewicz infułat z Bochni
(za 5COO obywateli), zebrano w Bochni po odczycie dr. J.' Gadomskiego
(za 412 obywateli}, zebrano do puszki w Kielcach po odczycie dr. J. Gadomskiego (za 422 obywateli}, Dyrekcja Państwowego gimnazjum im.
f\ugusta Witkowskiego w Jarosiawiu (za 625 obywateli}, Łukaszewicz,
Władysław Niebrzydowski (za 250 obywateli), Zofja Chromińska, Zygmunt
okładce
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Konopka, Olgierd Zacharewic z {za 250 obywafel i), Mikołaj Łobanow, Maksymiljan Białęcki, Wacława Szelągow s ka, prof. Franciszek Leja, dr. Stanisław
Lam (za 250 obywate li), Kazimierz Zarankiewicz , prof. Tadeusz Banachewicz, architekt Teofil Łuba, f\. F. Rochmiński {za 500 obywateli), na bloczek powi,ęrzony dyr. J. Goldmanowi (1250 obywateli), dr. Stani s ław Krzysik w Toruniu, Towarzystw~ Milośników f\slronomji w Warszawie (za
1250 obywateli), prof. S. Xollupajłło, Józef Wojlynek w Mikolowie, f\ntoni
Kresopolski w Zakopanem, Wydział ofiar Kurjera Warszawskiego {9100
obywateli), Zygmunt Konopka, Olgierd Zacharewicz (za 250 obywateli),
Wacława Szelągowska, lekarz f\dam Lande, Stanisława Ziemiańska, Halina Fleckówna, lrena Fleckówna urzędniczka Centrali P. K. 0., Irena
Kępińska, na bloczek powierzony dyr. l. Goldmanowi {625 obywateli),
Zygmunt Konopka, Olgierd Zachar ewic z, M. Białęcki, Józef Kamiński,
Ch. M .. Międzyrzecki, J. Bratt (za 500 obywateli), M. Wertheim (za 750
obywateli), ' Wacława Szelągow s ka, Halina Blumenthal, Kasyno Urzędnicze
firmy f'ilfa w Rypnem (za 250 'obywateli), Michał Baran {za 433 obywateli),
kpt. Zbigniew Górski (za 250 obywateli), z wydziału ofiar lllustrowanego
Kurjera Codzienn ego (250 obywatel i), prof. Henryk f\rctowski (za 570
obywateli), prof. · Kasper W erg e l.
Z ofiar na konto P. K. O. N2 6600, jak poprzednio, żadnych wydatków nie czyniono. Ze składanych pieniędzy P. K. O. zakupuje procentowe, zabezpieczone od dewaluacji papiery państwowe, które składa do
depozytu Narodowego Instytutu f\ slronomicznego N2 950 w P. K. O.
W depozycie tym obecnie znajduje się:
6% pożyczki dO'łarowej na s um ę nominalnie 2150 dolarów (wartość
według kursu giełdowego około 15800 złotych), •
B% pożyczki konw ersyjnej na sumę nominalnie 5420 złotych (według kursu giełdowego około 9300 złotych).
Że zaś wartość kuponów bieżących od powyższych pożyczek wynosi
około 800 złotych, a na . koncie 6600 P. K. O. znajduje się przeszło 150 zł.,
przeto uskładany kapitał Narodowego lnstutu f\stronomicznego wynosi
o!iecnie przeszło 26000 zł., co jest równoważne składce, przypadającej
na 650,000 obywateli. Od wspomnianeg<> wyżej wykazu przyrost kapitału
wynosi 12,000 złotych.
Komitet do zbierania ofiar z wdzięcznością przyjmuje wszelkie
ofiary-, naw.et najskromniejsze, gdyż z kropli tworzą się strumienie, ze
strumieni zaś rz.eki.
Od 1 stycznia 1927 roku wszyscy cfiarodawcy otrzymują numerow_a ne podziękowania. Podziękowania te wystawiane są za dwoma podpisam.i (jeden z nich - prezesa Komitetu), względnie za jednym podpisem,
o ile ofiara wpływa bezpośrednio na konto 6600 P. K. O.
31 sierpniśl 1927 rÓku.

Prof. Tadeusz Banachiewicz
Prezes Komitetu.

M. f(amieński1 Antnni Chromiński, Józef Witkowski
członkowie Komitetu.

P r z:y p. Re d a kc ji. W miarę nadsy łania dalszych wykazów b ędą
one drukowane w ,.Uranji~.
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Kronika astronomiczna.
Ko meta Skje ll erupa- Maristany. Jedną z najciekawszych komet
1927 roku jest kometa S k j e l l e r u p a - M a r i s t a n y, odkryta w dniu
3 grudnia w Melbourne przez S k je l l er u p a, a w trzy dni potem,
zupelnie niezależnie, przez M ar i s t a n y u La-Plata. Jest to już 10-a
kometa z tych, jakie zaobserwowano w roku 1927.
Podczas odkrycia w dniu 3 grudnia kometa znajdowała się na pół
kuli południowej, w gwiazdozbiorze Norma (Węgielnica). Miała ona jasność
gwiazdy 3-ej wielko ś ci, warkocz długości około ::,o, i posuwała się szybkim
ruchem na północ. Jasność Jej zwiększała się: 6 grudnia, przy odkryciu
przez M ar i s t a n y, miała kometa jasność gwiazdy już 2-ej wielkości.
a w dniu 17 grudnia była tak jasna, iż Dr. H. W 6 r ner w Hannowerze
widział ją już okiem nieuzbrojonem.
Prof. K. G r a f f, który obserwował
ją w Bergederfie (pod Hamburgiem) w dniu 17 grudnia, ocenia jasność
ogólną tej komety na - l m.S. Zapomocą EO cm refraktora, mógł on dostrzec nie tylko warkocz, ale nawet dwa strumienie materji, wypływającej
z głowy komety. W dwa dni później, 20 grudnia, jasność komety już
znacznie osłabła. Są to ostatnie wiadomości o komecie, jakie posiadamy
w chwili oddania do druku (4 stycznia) niniejszej notatki.
W Polsce, dzięki panującej niepogodzie, komety. niestety, nie udało
się zaobserwować.

W edług obserwacji Gr a f f a, kometa miala (18 grudnia) widmo
ciągłe, co świadczyłoby, iż składa się ona głównie z luźnych cząstek ma-

terji, znacznie od siebie oddalonych.
W ciągu tego okresu czasu, kometa znacznie przesunęła się na
pólnoc (od
5G0.0 do o - 11 ".8), biegnąc po orbicie, pochylonej do
ekliptyki pod kątem 83°. Przez periheljum (punkt przysłoneczny) przeszla
ona w dniu 18 grudnia 1S27 r.; wówczas jej odległość od Słońca wynosiła 0.3
jednostek astronomicznych czyli 45.000.000 km. Niektóre elementy drogi
tej komety są bliskie do odpowiednich elementów orbity 4-ej komety
1846 r. (d e V i c o); dlatego też według zdania angielskiego astronoma,
R. C. D. C r o m m e l i n' a oraz niemieckiego - H. K o b o l d a, jest
to kometa okresowa, z okresem 81 Jat. Ponieważ jednak dla komety
<l e V i c o odległość periheljum od Słońca wynosi 0.66 - więc twierdzenie o tożsamości tych dwóch komet wydaje się nam niedostatecznie
uzasadnionem.
Dalsze obserwacje wykażą niewątpliwie ostateczny kształt drogi
komety. Obserwacje te będą, oczywiście wyłącznie teleskopowe, gdyż
<Obecnie niema już prawie wątpliwości, iż jasność komety znacznie się
zmniejszyla.

a= -

M. K.

Kometa Sch a u mass'ea (1927 g .) W roku bieżącym zaobserwowano
tPOWPót komety okresowej S c h a u m a s s e ·a. Odnalazł ją V a n B i e sb r o-e ck 4 października r. b. w Williams Bay pod Chicago. W chwili odnalezienia
kometa miała jasność 12m.O. Przejście tej komety przez punkt przysłonecz
ny nastąpi ł o 1 października r. b.

E. R.

Now y r ó j m eteor ów . Roje meteorów mają ścisły związek z ko~
metami, które rozpraszają swą materję wzdluż orbity. Gdy orbita komety
przecina się z orbitą Ziemi, wówczas materja, rozsiana w szerokim pierścieniu, powoduje przenikanie cząstek tej materji do naszej atmosfery.
Zjawisko to jest znane pod nazwą .,gwiazd spadających". Niedawno
F. D e n n i n g ustalił związ k nowego roju meteorów z kometą

·w. .
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Giacobini'ego-Zinnera, odkrytą w 1900 r. Ziemia znalazła się
w punkcie przecięcia swej orbity z orbitą komety 9 października 1926 r.
Około tego dnia zauważono w f\nglji kilka jasnych bolidów, z których
najjaśniejszy pozostawił ślad, trwający 30 minut. Prócz tego zaobserwowano wiele slabszych meteorów, odnoszących się do tego samego radjantu.
Kometa zaś przeszła przez punkt przecięcia się orbit na początku grudnia
1926 r. Radjant, obliczony z elementów komety (a. = 261o,
530),
zgadza się z zaobserwowanym, związek więc meteorów z kometą
Giacobini'ego-Zinnera nie ulega wątpliwości.
(Mirowiedienje XVI. str. 118).

o=+

E R.
Temperatura Marsa w 1926 r. C o b l e n t z i La m p l a n d kontynuowali
w r. 1926 obserwacje promieniowania Marsa. Znaleźli oni zapomocą termoelementu, że temperatura na Marsie w 1926 r. wahała się od - 400 C do
1
JQO C. Dane te nie odbiegają znacznie od otrzymanych w r. 1924 ).
(L'astronomie 1927, str. 279).

+

E. R.
Potężna podwójna gwiazda Boss 46. Bardzo ciekawe własności
wykazała podwójna gwiazda, oznaczona w katalogu B o s s' a numerem 46
i posiadająca współrzędne: a. 1ono·o = Oh 12m· s, 3 ~ ~oo·o =
50° 53'. Charakter
podwójny tej gwiazdy został stwierdzony w r. 1915 na drodze spektroskopowej. Jasność gwiazdy wynosi 6m·22, widmo waha się między typem
08 i 09, należy więc do gwiazd o temperaturze najwyższej. Ostatnio
w Obserwatorjum Kanadyjskiem w Victorii przeprowadził J. f\. P e ąrce
szczegółowe badania nad tą gwiazdą. Widmo gwiazd podwójnych, których składniki leżą bardzo siebie, jest wynikiem nakładania się widm obu
gwiazd; w chwili więc, gdy jedna z nich się oddala od nas, a druga się
zbliża, następuje rozdwojenie prążkówwidmowych na zasadzie D o p p l erą
F i z e ą u; te i inne przesunięcia prążków u gwiazd podwójnych powtarzają
si~ bardzo regularnie i z okresowości ich znaleźć możemy okres obiegu

+

gwiazd dokola wspólnego środka masy.
.
J. f\. P e ą r c e znalazł z licznych spektrogramów, że okres obiegu
gwiazd w układzie podwójnym Boss 46 wynosi Jd . 52341. Z rozdwojenia
prążków widmowych wynikło, że względna prędkość gwiazd dochodzi do
453 km / sek. - W widmie gwiazdy dostrzegamy prążki wapnia, które nie
biorą udziału w perjodycznem przesuwaniu się pozostałych prążków; oczy wiście, nie pochodzą one z gwiazdy, lecz z położonej w kierunku tego
układu podwójnego chmury kosmicznej wapnia ~).
Prócz badań spektroskopowych znane są również badania fotometryczne, dokonane przez G u t h n i ck ą w Babelsbergu . f\mplitudą zmienności blasku okazała si ę nieco mniejszą od Qm·19; krzywa blasku należy do typu ~ Lyrae.
Łącząc wyniki badań fotometrycznych i spektrograficznych, P e ą r c e
wyprowadził następujące wielkości, charakteryzujące układ Boss 46. Odległość między środkami gwiazd a = 28.000.000 km.; promień jaśniejszej
gwiazdy jest 23.8 razy większy od promienia Słońca, promień zaś słabszej
gwiazdy wynosi 15"5 promieni Słońca. Dla wyrażenia promieni tych w kilometrach, należy pomnożyć te wielkości przez długość promienia Słońca
= 695 500 km. Masy tych gwiazd są również znacznie większe od masy
Słońca; jaśniejsza gwiazda posiada masę, większą 36"3 razy od masy Słońca,
masa zaś słabszej gwiazdy wynosi 33·8 mas Słońca. Znajc~c promienie
l) patrz Uranja 1926 str. 79.
2) pa trz Uranja Nr. l z 1927 r. str. 26. Kosmiczne chmury wapnia.

•
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możemy łatwo obliczyć objętość gwiazd, z objętości
gęstość. Na zasadzie danych, wyżej przytoczonych,

i masy otrzyznajdziemy,
że gęstość tych gwiazd wynosi 0.003 gęstości Słońca (jaśniejsza gwiazda)
i 0.009 gęstości Słońca (słabsza gwiazda).
Gwiazdy leżą tak blisko siebie, że powierzchnie ich prawie się stykają; dzieli je najwyżej kilkaset tysięcy kilometrów. Obie gwiazdy należą
do kategorji olbrzymów, czyli gwiazd o wie l kiej objętości a małej gęstości.
f\bsolutna temperatura ich jest nadzwyczaj wysoka, wynosi bowiem oko ł o
28.0000. Paralaksa układu ;l) wynosi 0"·00032; odległość więc do gwiazd
Boss 46 równa jest 10.000 lat światła. Jasność ich absolutna, czyli blask,
jakiby gwiazdy miały w odległości 10 parseków (32.6 lat światła) od Słońca,
wynosi - 5nrS'4 i - 4m•83. F\ więc gwiazdy te, umieszczone w powyższej
odległości, przewyższyłyby znacznie blaskiem Wenus.
Z badań ruchu wła~nego wynika ponadto, że środek ciężkości tego
układu posiada prędkość w przestrzeni 146 km ./sek.
(Public. of the Dom. f\stroph. Observ. Victoria B. C. Vol. I II. N~ 13)

E. R .
Duża mgławica w południowej części Drogi Mlecznej. M e l o t t e
zwraca uwagę na dużą nieregularną mgławicę w gwiazdozbiorach Centaura

i Muchy na niebie południowem . Mgławica ta, leżąca na południe od ciemnej mgławicy przy pod stawie Krzyża Południowego, ma współrzędne
a= 13 h 18m,
63°·5; średnica jej wynosi 2°·5. Mgławica jest poprzecinana smugami ciemnych mgławic, których w części Drogi Mlecznej
m ię dzy a Centami i "f) Carinae spotykamy bardzo dużo. W mgławicy oraz
w jej sąsiedztwie nie widać jasnych gwiazd.
(Harv. Buli. 843)

o=-

E.R
Długookresowe gwiazdy· zmienne.
Badania długookresowych
gwiazd zmiennych mają wielkie znaczenie dla astrofizyki. Ze względu na
odbywające się ciągle wewnątrz tych gwiazd zmiany, mogą być one nazwane wielkiemi gwiazdowemi laboratorjami świata, "tyglami ko smicznemi",
jak je określa H ą l e. P. W. M er r i l l w Popular Astronomy 1927 r. str. 221
podaje zestawienie średnich odległości gwiazd zmiennych długookre
sowych. Gwiazdy, któ1 e w maxi m u m blasku dochodzą do 3m.O, oddalone
są od nas przeciętnie o 130 lat światła, gwiazdy osiągające w maximum
blasku 6m·O, odlegle sa od nas średnio o 520 lat świat/a, s łab e zaś gwiazdy, dochodzące w maximum blasku do JOm·O, leżą w odległości od nas
średnio 3300 lat światła. Odnosi się do typów widmowych Me i Se 1),
które stanowią 85% wszystkich znanych gwiazd długookresowych.
Widma gwiazd zmiennych dlugookresowych wykazują bardzo ciekawe osobliwości i zmiany, świadczące o potężnej działalności gażów,
z których gwiazda jest utworzona. Długookresowe gwiazdy mają przeważ
nie · niską temperaturę na powierzchni; w maximum blasku temperatura
absolutna dochodzi do 2300° w minimum blasku jest o kilkaset stopni
niższą. Pozatem gwiazdy te posiadają bardzo małą gęstość. W skrajnym
przypadku, u gwiazdy Z Cygni, średnia gęstość jest rzędu 1 11cuHltl l gęstości
Słońca.
(Popular f\stronomy, 1927, str. 220-222)

E. R.

3) patrz Uranja Nr. 4 z 1926 r. Tajemnice Wszechświata str. 18-19. Objaśniono tam pojęcie
paralaksy, roku • światta i parseku.
4) Określenia typów widmowych podane zostały w artykule p. M. tobanowa p. l. Chemja
gwiazd. Uranja r. 1926 Jlf• 3 str. 57-66.
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Kronika T. M. f\.
1)

Zebrania dyskusyjne.

Od 1 marca do 31 grudnia 1927 r. odbyło się 8 zebrań dysl<tJs yjnych.
na których wygłoszono następujące odczyty:
11 marca p. W. Wy czółko w s k l odczytem ,.Teorjil l a Rosy
gwiazd zmiennych" zaznajom i ł s!uchaczy z poglądami l a Rosy, który
zmienność blasku gwiazd objaśnia jako efekt optyczny, pochodzący ze
składania się światła przynajmniej dwóch gwiazd, obdarzonych względem
obserwatora różnemi prędkościami w kierunku widz enia, co ma miejsce,
jeżeli obserwowana gwiazda składa się z dwóch lub więc ej gwiazd, obra·
cających się około centralnego ciała w płaszczytnie, nachylonej do pro•
mienia widzenia pod ostrym kątem.
.
29 kwietnia prof. M. Kam i e ń ski w bogato ilu strowĘ nym przezro·
czarni odczycie na temat ,.Zaćmienia Słońca" wyłożył teorję l główne
prawa zaćmień, dał obraz fizyczny tego pięknego zjawiska orąz wskazał,
co dały i co mogą jeszcze dać , astronomii obserwacje zaćmiet1 Słońca.
20 maja dr. E. Rybka w odczycie p. t. ,.Droga Mlec;zna" szeregiem
pięknych zdjęć najciekawszych objekłów Drogi Mlecznej ;zaznajomił słu ·
chaczy z tą, bodaj że najwspanial<>zą częścią nieba.
3 czerwca dr. S. S z c z e n i o w ski w odczycie p. t. ,.Widma pier•
wiastków chemicznych w atmosferach gwiazd" dał zarys składu chemicz•
nego gwiazd w zależności od ich klasy widmowej w oświetleniu nowych
poglądów na budowę atomów.
17 czerwca inż. B r. Raf a l ski w odczycie p. t. ,.l z a ak N e W •
t o n - z powodu 200-letniej rocznicy śmierci" skreślił obraz życia i nauko~
wej działalności N e w t o n a, przyczem dłużej zatrzymał się na znaczeniu
jego prac dla rozwoju astronomji.
4 listopada dr. E. Rybka wygłosił odCLyt ,.Zaćmienie Słońca
29 czerwca 1927 r.". Jako uczestnik polskiej wyprawy do Laponji dla
obserwacji zaćmienia prelegent podzielił się ze słucha<:zami swemi osobistemi wrażeniami z wyprawy oraz z tymczasowemi wynikami jej prac,
które zresztą są jeszcze w opracowaniu.
25 listopada dr. J. G a d o m ski w odczycie ,.Od ziemi, jako planety, do wszechświatów - wysp" dał zarys budowy i rozmiaru wszechświata zgodn e z nowszemi danemi nauki.
14 grudnia inż. R. N i e w i a d o m ski w odczycie p. t. ,.Krytyką
kosmogonicznej teorji L a p l a c e' a" wyłożył, że hipoteza kosmogoniczna
K a n t a- L a p l a c e' a obecnie nie jest w stanie oprzeć się poważnej
krytyce i posiada tylko znaczenie historyczne. Prelegent obiecał na jednem
z dyskusyjnych zebrań wyłożyć teorję C h a m b er l i n'a i M ou l t o n a,
która lepiej, niż inne, wyjaśnia stopniowy rozwój systemu słonecznego
z początkowej mgławicy.

2)

Po kaz y nieba.

Za wyjątkiem przerwy wakacyjnej, od 1 lipca do końca września,
pokazy nieba odbywały się stale w poniedziałki, o ile dopisywała pogoda.
Ponieważ dostrzegalnia T. M. R. w gmachu Państwowej Szkoły Kolejowej
dotychczas jest niedostępną z powodu przebudowy domu Szkoły, T. M. R.
korzystało z wysokiej uprzejmości p. Dyrektora Warszawskiego Obserwatorjum i do pótnej jesieni urządzało pokazy w jednym z ogrodowych pawilonów Obserwatorjum za pomocą refraktora C o ok e'a.
Od listopada pokazy odbywają się na połudn1owym tarasie obserwatorjum zapomocą własnych narzędzi oraz lunet obserwatorjum. Pokazami kierowa l i pp. M. B i a ł ę ck i, i ni.
C h e l m oń ski j dr. M. l o b a n o w.

z.
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Prócz tych regularnych pokazów liczne grono członków T. M . f\.
29 cz erwca i całkowite zaćmie

obserwowało czę ś ciowe zaćmi e nie Słońca
nie Księżyca w dn. 8 grudnia.

3) Działalność wydawnicza.
W tym i<ierunku działalność T. M. P.. ograniczała się wydawnictwem
"Uranji" oraz wydaniem Kal endarza P. stronomicznego na 1928 r. Komitet
Redakcyjny ostatni ego s kładali pp.: dr. J. G a d o m ski, dr. M. Ł o b an o w, inż . B r . R a f a l s k i i dr. E. R y b k a, przy przewodniczącym Prof.
M. K a m i e ń s k i m.
4) Działalność propagandowo-popularyzacyjna.
T. M. P.. w końcu każdego miesiąca rozsyłało do główniejszych
gazet kró tkie biul etyny o zjawiskach na niebie w ciągu na s tępnego miesiąca.

Z inicjatywy członka Zarządu T. M . P. . inż. Z. C h e l m oń ski e g o
zapocz ą łkowan e zo stały przez niego odczyty w szkolach średnich , dające
zasadnicz e p oj ę cia o ustroju świata. Odczyty te spotka!y się z wielkiem
uznaniem admin istracji szkól, w których były wygła s zane , oraz z widocznem zaintere sowani e m młodocianych słuchaczy.
Człon e k T. M. P.. dr. E. Rybka 6.XII.I927 r. wygłosił przez radjo
odczyt o zbłiżając e m s ię zaćmi e niu Księżyca, a dr. J. G a d o m ski w listopadzie również przez radjo mówił o ogólnej budowie wszechświata.
5)

Nowi

członkowie.

Wstąpiły

l)
2~

3
4
5)
6)
7)
8)

9l

10
11
12

1)
6)

do T. M. P. . następujące osoby:
a) Na członków rzeczywistych
Jan :"iowosielski - bankowiec.
Marja Radom ska - żona inżyniera.
Wanda Dmowska- studentka.
Zdzi!>law Wawrykiewicz - kapitan W. P.
Izrael Szapiro - starszy rabin.
Marja Bielicka - studentka.
Stefan Dziuba - handlowiec.
Dr. Feliks Burdecki - nauczyciel.
Edward S turm de S trem- urzędnik państwowy.
Ludwik ZajdJer - student.
Stanisław Muszyńskl- lekarz.
Bronisław Maciorski- student.
b) Do Koła Młodzieży
Tadeusz Janowski · - uczeń szkól śr.

Nekrologja.

T. M. P. . poniosło w 1927 r. dotkliwą stratę przez śmierć członka
Komisji Rewizyjnej ś. p. P. d o l f a Dębczyń ski e g o. Zmarły Interesowal się bardzo żywo sprawami naszego Towarzystwa i nie szczędził
trudu, jako członek Komisji Rewizyjnej, aby wspierać rozwój T. M. P..,
śmierć Jego więc wywołała głęboki żal u wszystkich, którzy 7. Nim
współpracowa li.
Pozatem z grona członków T M. P.. zmarła śmiercią tragiczną
ś. p. W a l e n ty n a O l e c h n o w i c z o w a,
zamordowana w swem
mieszkaniu 1 maja przez złoczyńców.
Sprostowanie: W N~ 3 Uranji z r. b. na str. 80 (w. 2 od dołu)
błędnie wydrukowano rok urodzenia Laplace'a; zamiast 1794 r. powinno
być 1749.
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Otrzymaliśmy następującą odezwę

z

prośbą

o umieszczenie:

Odezwa Instytutu Mesjanicznego.
Zbliża się 150-ta rocznica urodzin Hoene-Wrońskiego, wielkiego
filozofa, matematyka i oświeciciela ludzkości. - Instytut Mesjaniczny
w Warszawie, który już• wydał główniejsze dzieła H.-Wrońskiego, zamierza
wydać w najbliższym czasie inne dzieła z zakresu filozofji absolutnej. Lecz
dotychczas w literaturze polskiej nie było pracy, wszechstronnie traktującej podstawowe odkrycie H.-Wrońskiego, Prawo Stworzenia. Praca taka
świeżo ukazała się we Francji p. t.: L'flrmature Metaphysique etablie
d'apres La Loi de Creation de Hoene - Wroński ; autor te go dzieła, Francis
Warrain, okazuje, że H.-Wroński dosięgnął szczytów wiedzy ludzkiej i swem
Prawem Stworzenia zapewnia postępy myśli ludzkiej na długi okres czasu.
Chcąc przyspieszyć wydanie tego dzieła w polskim przekładzie,
Instytut Mesjaniczny otwiera prenumeratę na dzieło i zbieranie ofiar na
to wydawnictwo. Przy niewielkim nakładzie cena egzemplarza (zawierającego 350 str. dużej 16-ki) w prenumeracie wyniesie 20 zł. (2 i pół dol.).
Do dzieła dołączona będzie l i sla prenumeratorów i ofarodawców, którzy
przyczynili się do wydania tego dzieła, rozsławiającego w całym świecie
cywilizowanym imię genjalnego naszego rodaka .
Zapisy na przedpłatę przyjmuje Członek lnstytu,tu Mesjanicznego
Paulin Chomicz (Warszawa, Piękna 68, m. 7, godz. 5 - 7) oraz Bank Tow.
Spółdzielczych w Warszawie, ul, Jasna N2 1, konto Instytutu Mesjanicznego.

Sprostowanie.
Do artykułu mego "o ekspedycji astronomicznej do obserwacji
całkowitego zaćmienia Słońca 29.VI,1927 r. w Laponji" (Uranja N2 3, 1927)
wkradła się mimowoli pewna nieścisłość. Pi s ałem mianowicie (str. 69), że
metodę chronokinematograficzną .,z powodzeniem zastosował Cosla Lobo
podczas obserwacji zaćmienia słonecznego 1912 r. w Hiszpanji." (Z powodu
szczupłości miejsca pominąłem nazwiska dwóch biologów V!es'a i Carvallo,
którzy próby te wykonali). Wynikaloby z tego, że urzeczywistnienie melody chronokinematograficzn ej datuje się już od roku 1912.
Pisząc ów artykuł w Gdyni, gdzie byłem pozbawiony odpowiedniej
l iteratury, nie mogłem stw i erdzić, że dokonane w r. 1912 w Hiszpanji
próby chronokinematografowania, o których zresztą wspomina F. P.

Liesegang w swojej "Wissenschaftliche Kinematographie" (Lip sk 1920), n i e
d a l y w y n i k ó w p o z y t y v.• n y c h.
Ponieważ obecnie zwrócono moją uwagę na tę nieścisłość mego
artykułt:I, uzupełniam go niniejszem sprostowaniem. Należy więc stwierdzić, ·
że o ile kinematografowanie zaćmienia słonecznego było już stosowane
w r. 1912,- metoda chronokinematografiezna wyznaczania momentów ,
ząćmienia została poraz pierwszy urzeczywistniona, i to z powodzeniem,
dopiero przez prof. T. Banachiewicza podczas tegorocznej polskiej ekspedycji astronomicznej do Laponji.

EDWARD STENZ
Warszawa, w paidzierniku:1927 r.
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Wszechświata.

Zaćmitmia Słońca

i

Księżyca.

Do najefektowniejszych zjawisk astronomicznych, wywołujących silne wrażenie od niepamiętnych czasów u wszystkich
ludzi, są zaćmienia Slońca i Księżyca . Zdarzają się one, gdy
Księżyc znajdzie się między Ziemią i Słońcem i zasłoni je, lub
też naodwrót Ziemia nie dopuści światła słonecznego do Księżyca.
W pierwszym wypadku mamy do czynienia z zaćmieniami
Słońca, w drugim z zaćmieniami Ks i ężyca .
Ziemia i Księżyc, jako bryły w przybliżeniu kuliste, rzucają cień w kształcie stożka, którego oś przechodzi przez środek
Słońca oraz środek Ziemi lub Księżyca .
Niech S oznacza
Słońce (ryc . 1),

~.

Ry c. l.

Z:- Ziemię, K- Księżyc . Jeżeli przeprowadzimy styczne zewnętrz 
ne do kół S i K (A 1 a 1 i B 1 b1), to przetną się one w punkcie p 1 ,
w wierzchołku stożka cieni a. W chwili, gdy stożek cienia Księżyca
dotknie się powierzchni Ziemi, wówczas w tern miejscu Słońce
znika za tarczą Księżyca i nastaje całkowite zaćmienie Słońca.
Ponieważ odległości Ziemi od Słońca i Księżyca od Ziemi ulegają zmianom, więc wierzchołek stożka cienia, rzucanego przez
Księżyc, może znaleźć się przed powierzchnią Ziemi. W tym
wypadku Księżyc nie może całkowicie zasłonić tarczy słonecznej
i podczas centralnego zaćmienia, t . j. w chwili, gdy znajdujemy
się na prostej, przechodzącej przez środek Słońca i Księżyca,
widzimy jasny pierścień Słońca dokoła ciemnej tarczy Księżyca .
Zaćmienie takie nazywamy obrączkowem.
Podczas całkowitych zaćmień Słońca stożek zupełnego
cienia przecina niewielką część powierzchni Ziemi. Szerokość
pasa całkowitego zaćmienia rzadko kiedy przekracza 200 km.,
więc jakkolwiek całkowite zaćmienia Słońca są naogół częstem
zjawiskiem, zdarza się ich bowiem około 60 na stulecie, jednakże w danem miejscu bywają widoczne bardzo rzadko,
przeciętnie raz na kilkaset lat.
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W częściach Ziemi, które leżą po za głównym stożkiem
cienia, wewnątrz jednak stożka, utworzonego przez styczne wewnętrzne do Słońca i Księżyca (A 2 b 2 i 8 2 a 2 na ryc. 1), widzimy tylko część tarczy słonecznej, zasłoniętą przez Księżyc;
zaćmienie w tych miejscowościach bywa częścio~A~e.
Całkowite zaćmienie Słońca trwa zwykle tylko kilka minut;
zaćmienia, trwające dłużej, niż 5 minut, należą do rzadkich, naj dłuższy zaś czas trwania całkowitego zaćmienia Słońca może
wynosić 8 minut.
Natomiast zaćmienia Księżyca trwają znacznie dłużej, niż
słoneczne. Ziemia jest znacznie większa od Księżyca, więc też
średnica stożka jej cienia w odległości Księżyca od Ziemi ma
taką wielkość, że Księżyc, przechodząc przez ten stożek, może
długo przebywać w cieniu. W przypadku zaćmienia centralnego,
t . j. wtedy, gdy środek Księżyca przechodzi przez oś stożka
cienia, zaćmienie całkowite wynosi około 1 godz. 40 min .
Na ryc. 2 mamy schemat zaćmienia Księżyca . Oznaczenia są
te same, co na ryc . 1. P 2 oznacza wierzchołek stożka cienia, który

Ryc. 2.

jest gęsto zakreskowany . Słabiej zakreskowany stożek, utworzony
przez styczne wewnętrzne do Słońca i Ziemi B~ a 2 i A 2 b2 -jest
dziedziną półcienia Powierzchnia Księżyca podczas przebywania
jego w stożku półcienia, świeci przyćmionym blaskiem; w chwili
wejścia Księżyca w cień pokazuje się na jego tarczy ciemna
szczerba ze wschodniej strony . W ciągu mniej więcej godziny
cień obejmuje całą tarczę Księżyca . W chwili, gdy zniknie w cieniu
ostatni jasny punkt Księżyca, nastaje całkowite zaćmienie.
Księżyc jednak zwykle nie staje się niewidocznym, lecz świeci
czerwonym miedzianym blaskiem. Blask ten Księżyc zawdzięcza
światłu Słońca , załamującemu się w naszej atmosferz~ i z powOdu zakrzywienia toru dochodzącemu do Księżyca. Swiatło to
po przejściu przez grubą warstwę powietrza, jest czerwonawe,
natężenie zaś jego zależy od przezroczystości i zachmurzenia
w tych miejscach atmosfery ziemskiej ,które leżą na granicy
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cienia. Blask Księżyca więc podczas zaćmień ulega zmianom; niekiedy tarcza Księżyca bywa trudno dostrzegalna na
niebie, lub nawet znika, innym razem zaś świeci jasnym czerwonym blaskiem .
Zaćmienia Słońca mogą przypadać tylko podczas nowiu,
a zaćmienia Księżyca tylko podczas pełni. Gdyby droga Księżyca
leżała w płaszczyźnie ekliptyki, wówczas zawsze podczas pełni
nastawałoby całkowite zaćmienie Księżyca, a podczas każdego
nowiu całkowite lub obrączkowe zaćmienie Słońca . W istocie
jednak płaszczyzna drogi Księżyca jest nachylona pod kątem
około 5" do ekliptyki, wskutek czego zaćmienia tylko wtedy
mogą się zdarzać, gdy Księżyc znajduje się w pobliżu węzłów 1)
swej drogi, czyli punktów przecięcia orbity Księżyca z ekliptyką.
Gdyby orbita Księżyca nie zmieniała swego położenia
względem ekliptyki, wówczas zawsze w jednakowych okresach
czasu podczas zbliżenia Słońca do węzłów Księżyca mogłyby
zdarzać się zaćmienia. Z powodu jednak zakłóceń w drodze
Księżyca węzły jego cofają się, t . j. posuwają się ze wschodu
na zachód blisko 20° rocznie . Okres czasu, który upływa od
przejścia Księżyca przez węzeł do powrotu do tego węzła, nazywamy miesiącem smoczym; wynosi on 27d 5h 5m 365 . Słońce
zaś powraca do tych punktów po upływie 346d 14h 52m 57 5 .
19 tych obiegów słonecznych wynosi 6585d · 780, a 242 miesiące
smocze = 6585d · 357 . Jednocześnie 223 miesiące synodyczne,
t.j. okresy czasu od jednej pełni do następnej, wynoszą 6585d "3212.
Po upływie więc 6585d "321 po zaćmieniu Słońca lub Księżyca
oba te ciała znajdą się znów w pobliżu węzłów orbity księżycowej
i nastąpi znów zaćmienie, podobne do pierwszego .
Okres ten 6585d ·3212 = 6585d 7h 42m nazywamy okresem
Saros. W latach wynosi on 18 lat 10 dni , o ile w ciągu tego
czasu wypada 5 lat przestępnych, i 18 lat 11 dni, jeżeli będziemy
w tym czasie mieli 4 lata przestępne .
Okres Saros od bardzo dawnych czasów odgrywał nadzwyczaj ważną rolę przy przepowiedni zaćmień Słońca i Księ
życa . Jeżeli znamy datę jakiegoś zaćmienia, to dodając do tej
daty 18 lat 11 dni, względnie 18 lat 10 dni, otrzymamy datę
nowego zaćmienia, analogicznego do poprzedniego. Ponieważ
Saros w przybliżeniu wynosi 6585 1/s dni, więc nowe zaćmienia
Słońca przypadają w innych miejscowościach Ziemi, niż poprzednie, po trzech zaś cyklach Saros zdarzają się znów mniej
więcej w tych samych okolicach Ziemi .
Bardzo ważną rolę podczas zaćmień mają dokładne obserwacje kontaktów 2) . l kontakt- oznacza początek zaćmienia; Jest
1)
2)

patrz Uranja N2 2 z 1927 r. s tr. 61.
patrz Uranja N2 3 z 1927 r. str. 95.
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to chwila, kiedy Księżyc zetknie się z tarczą Słońca podczas zać
mienia Słońca lub też zetknie s i ę on z cieniem Ziemi. 11 kontakt
jest to chwila początku zaćmienia całkowitego; Księżyc wówczas
całkowicie zasłania Słońce, ewentualnie sam kryje się w cieniu
Ziemi. 111 kontakt oznacza chwilę końca zaćmienia całkowitego,
lV kontakt- koniec zaćmienia częściowego . Podczas zaćmienia
częściowego obserwujemy, oczywiście , tylko l i lV kontakt.
Dokładne obserwacje momentów kontaktów mają duże znaczenie dla badania ruchu Księżyca.
Podczas całkowitych zaćmień Słońca szczególną wagę
mają obserwacje korony słonecznej i warstw zewnętrznych
Słońca, widocznych tylko wówczas bezpośrednio . W ciągu naj bliższych 1O lat widoczne będą następujące · całkowite zaćmienia
Słońca:

Czas trwania

Data

całk.

zaćm.

Miejscowości ,

gdzie zaćmienie calk.
widoczne.

będzie

m

9
21
31
14
19
8

maja

1929
pażdz. 1930
sierpnia 1932
lutego 1934
czerwca 1936
czerwca 1937

5·1
1·9
1·5
2·7

2.5
7.1

Sumatra, Malakka, Filipiny.
Ocean Spokojny, Patagonja .
Kanada .
Borneo, Celebes.
Grecja, f\zja Środkowa, Japonja .
Ocean Spokojny, Peru.

Do tego samego rodzaju zjawisk, co i zaćmienia, należą
zakrycia gwiazd prZ(Jz Księżyc . W biegu swym po nieb ie Księżyc
zakrywa swą tarczą liczne gwiazdy, które znikają ze strony
wschodniej , a ukazują się ze strony zachodniej tarczy . Ponieważ
gwiazdy są w takiej odległości od nas, że nawet w największych
lunetach świecą jako punkty, więc znikają za tarczą Księżyca
momentalnie i również momentalnie się ukazują. Brak zaś
atmosfery na Księżycu sprawia, że gwiazda znika odrazu bez
osłabienia blasku . Przed pełnią gwiazdy znikają przy ciemnym
brzegu, po pełni zaś przy oświetlonym .
Obserwacje momentów zakryć gwiazd przez Księżyc z dokładnością do ułamka sekundy mają wielkie znaczenie przy
badaniu ruchu Księżyca, pozwalają bowiem na dokładne wyznaczenie pozycji naszego satelity. Przepowiednie zakryć gwiazd
przez Księżyc dla Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna
ogłaszane są od 1922 r. w Roczniku f\stronomicznym Obserwatorjum Krakowskiego, wydawanym przez prof. T. Banachiewicza .

E. 1?_.
Redaktor. dr .

Ł'ugen;usz

Rqbka.

Wydawca T-wo Miłośników Astronomji.

...

Miłośników

Towarzystwo

f\stronomji.

Konto czekowe P. K. O. Nr. 5885.
Siedzibal Warszawa, Al. Ujazdowska 6j8, Obserwatorium Astronomiczne II-gie
pi~tro. Sekretarjat czynny w poniedziałki od godz. 18 do g. 20. Sekretarz w zastępstwie inż. B. Rafalski.
Dostrzegalnia i Bibljoteka T-wa, Chmielna 88, IV piętro, czynne w ponie•
działki,
środy i piątki w wieczory pogodne, dla
członków T. M. A.
i publiczności. (Chwilowo nieczynna). Kierownik Dostrzegalni p.
M. Białęcki.
Pokazy nieba dla członków T. M. A. w ObserwatorJuro Astronomicznem,
Al. Ujazdowska 6j8, co poniedziałek w wieczory pogodne, lub we
wtorki, w l"azie niepogody w pooiedziałek.

"U R f\ N J f\"
JS'.omitet Redakcyjny1 i.nt. Z. Chełmoński. dr. J. Gadomski, dr. M. Lobanow,
B. Rafalski, dr. E. Rybka, m. E. Ste:nz.

inż.

Redakcjlll Warszawa, Al. Ujazdowska 6/8. Obserwatorjuro Astronomiczne.
Redaktor: dr. E. Rybka. Artykuły i korespondencję w sprawach redakcyjnych przesyłać należy do redakcji. Rękopisy nie są zwracane.
Administracja! Kierownik administracji Uranji dla członków T. M. A. p.
inż. B. Rafalski; ekspedycję Uranji (bieżącego i poprzednich numerów)
ksi~garniom i nieczłonkom T. M. A. załatwia Kasa im. J. Mianowaki~o.

Składki_

za 192Blrok.

Składka członka rzeczywistego wynosi 10 zł.
członka Koła Młodzieży
razowo) 2 zł.

5

(wraz 'z prenumeratą Uranji),
40 zł. Wpisowe (jedno-

zł., czł. popierającego

Składki członkowskie można wpłacać na Konto P. K.
tarjacie T - w a lub przesyłać na ręce skarbnika

O. Nr. 5885', w sekteT -w a p. M. Labanowa

(War.szawa, Mokotowska 23m. 8).

Prenumerata:
Prenumecata Uranji wynosi 4

zł.

roczme, z

przesyłką pocztową

-t

zŁ

50 gr.

OpCARD ,.,.,

+

lllllttll,lllllltllltlllllllllltlllltll

