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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~

zaćmienia Słońca
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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.

68

URAN} A.

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

URANJA.
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 :

77

URAN JA

f

4K
,.

5

1\

~

\ l
\ ./

3" 6

l" 7

~ l
\11.

.

l.

IV

3~7

~!7

'

Rys. 2.

)

.-

~

- '

'

•l

'

+3 '

+-4

. . . . . . . .. . .
lO

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-

Sprawozdanie kasowe za okres 26. l. 1926 -

27. 1. 1927.

~
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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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Tajemnice
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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)
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Astro:1om. Tow.
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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
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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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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
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Składki

za 1927 rok.

Skłitdka członku rzeczywistego wynosi 10 zł.

(wraz z prenumeratą Urnnji),
5 zł., czł. popierającego 40 zł. Wpisowe (jędno•
!faZOWO) 2 zł.
•
Składki członkowskil' możn:-t wpłacać na Konto P. K. O. Nr. 5885, w sekrrtarjacie T - wa lnh przesyłać nu ręce skarbnika T-wa p. M. Lobanowa
(Warszawa, Mokotowska 23 m. S).
członka Koła Młodzieży

Prenumerata:
Premunrrata Uranji wynosi 4 zł. rocznie, z przesyłką pocztową 4 zł. 50 gr.

